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RESUMO 

 

Com o crescimento do turismo no Rio Grande do Sul, mais especificamente do turismo rural 

na região da Quarta colônia, cidade de Agudo, os meios de hospedagem passaram a tornar-se 

necessidade para acomodar e promover entretenimento aos visitantes, bem como empregos 

dignos, conscientização sustentável e de preservação do meio ambiente, autoconhecimento, 

integração social, desenvolvimento educacional/conhecimento, inovação na cidade, circulação 

econômica, desenvolvimento das atividades turísticas da cidade, pesquisa, incitar empresários 

a investir na região e preservação de nossa cultura. Com isso, encontrou-se a oportunidade de 

realizar esta monografia para entender e avaliar à importância de um Hotel Fazenda em 

Agudo- RS. Para tal, desenvolveu-se o presente plano de negócios, elaborando uma revisão 

literária, buscando embasamentos bibliográficos, documentais e estatísticos, referentes à 

estrutura do plano de negócio, o setor hoteleiro, o turismo estadual, o turismo rural e a 

localidade agudense, bem como o empreendedor e empreendedorismo. Este tópico (plano de 

negócio) conta com sumário executivo, descrição do empreendimento, análise de mercado, 

plano organizacional, plano de marketing, plano operacional, CANVAS, plano financeiro, 

hotelaria, hotéis fazenda, empreendedor e empreendedorismo. Onde as investigações 

concluem que o negócio sanaria várias necessidades do público alvo, ainda, possuindo 

potencial expansivo. 

 

Palavras-chave: turismo, setor hoteleiro, empreendimento sustentável, hotel fazenda, plano 

de negócios, Agudo. 
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ABSTRACT 

 

With the growth of tourism in Rio Grande do Sul, more specifically rural tourism in the 

region of the Fourth Colony, Agudo city, lodging has become a necessity to accommodate 

and promote entertainment for visitors, as well as decent jobs, sustainable awareness and 

environmental preservation, self-knowledge, social integration, educational / knowledge 

development, innovation in the city, economic circulation, development of the city's tourist 

activities, research, attracting entrepreneurs to the region and preserving our culture. With 

this, we found the opportunity to make this monograph to understand and evaluate the 

importance of a Farm Hotel in Agudo-RS. To this end, the present business plan was 

developed, elaborating a literary review, searching bibliographic, documentary and statistical 

bases, referring to the structure of the business plan, the hotel sector, the state tourism, the 

rural tourism and the locality of the Acudense. as the entrepreneur and entrepreneurship. This 

topic (business plan) has executive summary, enterprise description, market analysis, 

organizational plan, marketing plan, operational plan, CANVAS, financial plan, hospitality, 

farm hotels, entrepreneur and entrepreneurship. Where investigations conclude that the 

business would meet various needs of the target audience, still having expansion potential. 

 

Keywords: tourism, hotel sector, sustainable development, farm hotel, business plan, Agudo. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O turismo, assim como o empreendedorismo tem sido alvo de volumoso crescimento 

com o decorrer dos anos, sobretudo, por ser um tema cada vez mais debatido e examinado no 

Brasil pelo aspecto econômico. Como observado no Instituto Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (IBQP) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) (2018), que em seu relatório anual Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) notou que 33% dos brasileiros sonham em ter seu próprio negócio um dia. 

Este avanço é consequência do maior acesso das pessoas á informações sobre 

empreendedorismo, influenciando os órgãos do governo a aperfeiçoar suas políticas públicas, 

ações e programas mundiais, governamentais, estaduais e municipais a fim de incitar os 

cidadãos a formalizar seu negócio, suscitando o aumento econômico para o país e a invenção 

de várias tecnologias que contribuem para a gestão de negócios e automatização de processos 

empresariais (Sólides, 2019). 

Aliando este avanço a um turismo sustentável, o secretário geral da Organização 

Mundial de Turismo (OMT) em uma palestra com a Organização das Nações Unidas (ONU) 

Taleb Rifai, declara que “o turismo tem sido reconhecido cada vez mais como um setor que 

pode ajudar a construir um mundo melhor”. Esta declaração é apoiada pela OMT e o 

Ministério do Turismo do Brasil (MTUR) que ressaltaram um acréscimo de 6,7% da receita 

cambial do turismo no acumulado do ano de 2018, ofertando para a economia brasileira cerca 

de US$ 2,86 bilhões de reais.  

Havendo distintas acepções para o turismo, a OMT classifica o turismo como 

um “conjunto de atividades realizadas durante viagens e permanência por um período inferior 

a um ano, com fins de lazer, negócios e outros motivos não relacionados com o exercício de 

uma atividade remunerada no local visitado”, sendo notado o aumento na venda de produtos 

agropecuários em função do turismo em 61% (Infográfico do turismo rural, 2018). Possuindo 

grande relevância como uma alternativa de renda para produtores rurais (Relatório de 

inteligência do turismo, 2019). 

Segundo a ONU “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra 

as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas 

próprias necessidades” (Comissão Brundtland, 1987). Então, o Acordo de Mohonk (EUA) 

apoia que Turismo Sustentável é aquele que busca minimizar os impactos ambientais e 

socioculturais, ao mesmo tempo em que promove benefícios econômicos para as 

comunidades locais e destinos (regiões e países).  
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Apropriando-se destes princípios, o turismo no meio rural, mais especificamente os 

meios de hospedagem deste setor, caracteriza-se como Ecoturismo: “Turismo Sustentável em 

áreas naturais, que beneficia o meio ambiente e as comunidades visitadas e que promove o 

aprendizado, respeito e consciência sobre aspectos ambientais e culturais" (EcoBrasil, 2019). 

Onde, também, promove a preservação da identidade das populações que vivem no campo e a 

cultura de certa cidade/região (Relatório de inteligência do turismo, 2019). 

No Rio grande do Sul contamos com O Grupo de Trabalho para o Turismo Rural 

Gaúcho (GTTR), a Secretaria da cultura. Turismo, esporte e lazer do Governo do estado do 

Rio Grande do Sul, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo do Rio Grande do Sul 

(EMATER-RS). Que possui o intuito de direcionar, capacitar e desenvolver os 

empreendedores rurais na sua caminhada para um negócio político, social, sustentável 

lucrativo e correto. E a Associação Federativa de Executivas de Empresas Turísticas (Afeet 

Brasil) voltado para mulheres que atuam no turismo. 

Baseado em pesquisas do OMT e MTUR (2017), o Rio Grande do Sul é o 3º estado 

brasileiro que mais recebe turistas no Brasil (19%), cerca de 241.417,42 pessoas, 

principalmente da América do sul. Por ter uma composição cultural abundantemente 

expressiva, paisagens exuberantes e sua formação histórica prestigiosa, conta com diversas 

atratividades para todos os exemplares de públicos.  

Segundo a Pesquisa de serviços de hospedagem (2016) feita pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério do turismo, o montante de 

hotéis registrados no RS é de 1915 estabelecimentos, remetendo que a indústria hoteleira 

possui certa lacuna de mercado que deve ter como panorama o amplo potencial expansivo no 

Rio Grande do Sul, já que ainda está “engatinhando” em algumas regiões, tais como a Quarta 

colônia localizada no centro do RS. 

A Quarta colônia, é composta pelos municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do 

Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira 

Martins e preserva alem de cenários formosos, recinto hidromineral, patrimônio arquitetônico, 

arqueológico, histórico, cultural, gastronômico e tradicional herdados de seus imigrantes 

(culturas vivas de portugueses, afrodescendentes, imigrantes alemães e italianos, também 

havendo traços indígenas). Sendo atribuído este nome por ser a quarta área de assentamento 

para os imigrantes italianos que vieram para o Rio Grande do Sul no século XIX, 1877 (Alan 

Paulo Müller, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo). 
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Segundo dados analisados e disponibilizados pelo IBGE, Agudo computa a maior 

concentração de pessoas em comparação com as outras cidades da quarta colônia, cerca de 

16.722 habitantes (Censo IBGE/2010) e dois hotéis e duas pousadas registradas na Prefeitura 

do município. Apresentando então um grande potencial a ser explorado (Alan Paulo Müller, 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo). 

 

1.1  Problema de pesquisa 

 

 Pensando na estruturação, enriquecimento e diversificação da oferta turística no Rio 

Grande do sul, a esfera hoteleira possui volumoso potencial expansivo nas pequenas regiões 

do estado. Com base nas análises, além de suscitar fluxo positivo para a economia do país, 

conjuga muito saudavelmente o empreendedorismo sustentável com trabalho decente e 

crescimento econômico, tópicos muito aventados pela mídia e governo federal. Em entrevista 

para o ONU News em Nova Iorque (janeiro/2017), o secretário geral da OMT, Taleb Rifai, 

afirmou que “através das viagens, as pessoas passam a ter mais compreensão, tolerância e 

empatia pelo próximo”.  

 Então, buscando trazer cada vez mais o fortalecimento da cultura, importância e 

movimento econômico para o estado, indaga-se um negócio que possa envolver tudo isso. 

Como por exemplo, o turismo sustentável rural/ecoturismo que se encaixa bem a quarta 

colônia, mais precisamente a cidade de Agudo, que já possui maior desenvoltura que as 

outras, contendo uma demanda maior de negócios para acolher sua população. Com esta deixa 

de mercado, observa-se a subdivisão dos hotéis fazenda, que segundo o SEBRAE “o 

surgimento dos hotéis fazenda possibilitou o redescobrimento da zona rural pela população 

urbana, em especial por sair da rotina do cotidiano atribulado das grandes cidades, passando 

da agitação para a tranquilidade bucólica”.  

De modo que ao montar um negócio de tamanho ímpeto, é imprescindível ponderar as 

distintas variáveis de todo este engajamento empresarial, sustentável, social, econômico e 

espiritual que o envolve, bem como o que preciso para implantá-lo e se ele será, ou não 

acolhido pela comunidade que busca turismo rural, ecológico, pedagógico e de eventos. 

Diante disso, o presente trabalho tem como problema de pesquisa: quais aspectos são 

necessários para elaborar um plano de negócio sobre a importância de um hotel fazenda em 

agudo?  
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1.2  Objetivos 

 

 1.2.1 Objetivo Geral 

 

Como norte para esta pesquisa, tem-se como objetivo geral:  

- Elaborar um plano de negócio para analisar importância de um hotel fazenda em Agudo; 

 

 1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Analise setorial; 

-Analise de mercado; 

-Elaborar estrutura organizacional; 

-Elaborar plano de marketing; 

-Elaborar plano operacional; 

-Elaborar plano financeiro; 

-Elaborar CANVAS. 

 

1.3   Justificativa 

 

Ao idealizar o nascimento de um negócio, seja qual for ele, devemos sempre examinar 

as distintas variantes que o consistem. Uma vez que incluímos a tradição do planejamento em 

nossos negócios, fica possível antecipar e criar estratégias para empecilhos que em muitas 

ocasiões passariam despercebidas em meio a toda inquietação envolvida. Para isso, contamos 

com uma ferramenta de pesquisa prestigiosa, o plano de negócio (PN), já que suas virtudes 

envolvem dinamismo ao estar preparado para subir cada “degrau” rumo ao sucesso da 

organização. 

Luiz Bernardi comenta em um de seus livros, Manual do plano de negócio, que “o 

desenvolvimento do plano de negócios conduz e obriga o empreendedor ou o empresário a 

concentrar-se na análise do ambiente de negócios, nos objetivos, nas estratégias, nas 
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competências, na estrutura, na organização, nos investimentos e nos recursos necessários, bem 

como no estudo da viabilidade do modelo do negócio”. 

A importância do PN varia de empresários em busca de dados concisos a fim de 

investir em algum negócio, donos de negócios que estão comprometidos e almejam o sucesso 

a formandos que os confeccionam revisando todo o conteúdo passado durante os quatro anos 

do curso de Administração e podem usa-lo como negócio ao se formar e entrar no mercado de 

trabalho (Moreira, 2019). 

A localidade de Agudo, Rio Grande do Sul, onde o estudo será aplicado, tem sua 

economia ainda presa ao ramo agrícola e pecuário, o que por décadas supriu as necessidades 

da população do município, mas que agora busca novas maneiras de evoluir e angariar fundos 

com trabalho pleno, que não exija tanto esforço do corpo, buscando maior qualidade de vida. 

Pois, muitas vezes, ocorre das pessoas que não podem ou não querem trabalhar como 

agricultores e pecuaristas terem de ir embora da cidade (Alan Paulo Müller, Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo). 

Por ter uma herança cultural ampla, paisagens lindas e tradições de varias etnias, 

Agudo mescla encantos muito chamativos para turistas (fluxo de 15 mil/ano), que com o 

incentivo da prefeitura e do estado, obtendo maior informação da região (Prefeito Valério Vili 

Trebien, Prefeitura Municipal de Agudo/RS). Principalmente pela realização anual (julho) da 

tradicional festa alemã da cidade: volksfest, que reúne mais de sessenta (60) mil turistas e a 

festa anual (outubro) do Moranguinho, atraindo trinta (30) mil turistas de todos os lugares na 

cidade. Mas mesmo com os incentivos, tais turistas ainda manifestam a carência de mais 

atividades para se realizar na cidade, algo que acrescente admiração a toda semana ou final de 

semana vivenciado (Alan Paulo Müller, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e 

Turismo). 

Em posse destas informações, o secretario de Desenvolvimento Econômico, Cultura e 

Turismo de Agudo, Alan Paulo Müller, sustentou que a criação de um hotel fazenda 

acalentaria estas carências já salientadas anteriormente para o local, visto que, hotéis fazenda 

costumam ser procurados durante o ano inteiro e possuem diversas atividades de cunho social 

(casamentos, formaturas, aniversários de 15 anos, bodas e confraternizações especiais), 

empreendedor (reuniões, palestras, treinamentos, seminários e convenções), desenvolvimento 

sustentável (educação ambiental, atividades ecológicas e de preservação e projetos 

científicos), espiritual (aromaterapia, retiro, meditação, autoconhecimento e evolução), 

relaxante (passeios culturais, lazer, Day spa, confraternização e tranquilidade) e colônia de 

férias (atividades educacionais e pedagógicas, eventos temáticos, brincadeiras, etc). 



20 

 

Então, o embasamento/justificativa deste negócio/estudo lidera o estímulo ao turismo 

anual e do turismo em si na cidade, empregos dignos, conscientização sustentável e de 

preservação do meio ambiente, autoconhecimento, integração social, desenvolvimento 

educacional/conhecimento, inovação na cidade, circulação econômica, desenvolvimento das 

atividades turísticas da cidade, pesquisa, atrair empresários para região e preservação de nossa 

cultura.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo desta pesquisa compreende o referencial teórico e terá como 

objeto de discussão o plano de negócio, sendo ele composto de sua estruturação técnica, e a 

hotelaria com abertura para o seguimento dos hotéis fazenda. O desenvolvimento destes temas 

esclarecerá e definirá o mercado no qual o empreendimento está incluído.  

 

2.1 Trabalho técnico 

  

A sorte de ter um momento oportuno para abrir um empreendimento, só será avistada 

pelo empreendedor se ele estiver com pleno conhecimento do empreendimento que ambiciona 

abrir e o mercado no qual está inserido. Para Hashimoto e Borges (2014), um negócio 

saudável é aquele em que o empreendedor ou sua equipe detém pleno domínio sobre todos os 

seus aspectos. 

O plano de negócio é o instrumento ideal para traçar um retrato fiel do mercado, do 

produto e das atitudes do empreendedor, o que propicia segurança para quem quer principiar 

um empreendimento tendo em vista a inovação e o sucesso. É um retrato de todas as 

informações que vão ajudar a viabilizar o seu negócio, um modelo a ser seguido para não 

perder o foco dos objetivos da empresa (SEBRAE, 2009, p. 9). 

O processo do plano de negócios pode não só evitar que o empreendedor persiga uma 

má oportunidade, mas também ajudá-lo a transformar suas visões originais em melhores 

oportunidades. O empreendedor deve ter persistência, foco nos objetivos e planejamento bem 

delineado, pois com uma boa descrição do empreendimento, podem-se conquistar novos 

sócios e, ou, investidores, estabelecer parcerias e, até mesmo, solicitar financiamentos 

(Dornelas, 2008, p. 14). 

O plano de negócios operacional é na verdade:  

Uma compilação de toda informação que você e sua equipe reuniram sobre a 

oportunidade, em que não só esta é pormenorizadamente detalhada, mas também o 

são as etapas a serem concluídas para lançar o negócio. É detalhado demais para os 

interessados, mas inestimável para você (Dornelas, 2008, p. 19). 
Por consequência, percebemos que um plano de negócio bem feito é um diferencial 

para empreendedores que ambicionam tornar seus sonhos, em realidade de forma segura e 

inteligente.  

O plano de negócio em si não garante o sucesso da empresa ou sua lucratividade; no 

entanto, quando desenvolvido com boa qualidade, aumenta as chances do 

empreendimento, pois, através da reflexão e da compreensão das necessidades, cria 
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bases sólidas para o monitoramento do modelo e da estratégia de negócios. 

(BERNARDI, 2008, p. 4). 

 

2.1.1 Estrutura do plano de negócios 

 

Por haver múltiplas maneiras descritas (de inúmeros autores diferentes), de como 

organizar a estrutura do plano de negócio, foi abraçado à proposta do SEBRAE (2013) com a 

de Dornelas (2006/2008), já que seu embasamento para consulta se concluiu mais completo.  

A estrutura do Plano de Negócios formatada neste trabalho será: com sumário 

executivo, descrição do empreendimento, análise de mercado, plano organizacional, plano de 

marketing, plano operacional, CANVAS, análise SWOT, plano financeiro, Hotelaria, Hotéis 

fazenda, empreendedor e empreendedorismo. 

 

2.1.1.1 Sumário executivo 

 

Segundo Dornelas (2008), o sumário executivo deve ser atrativo, de forma que o leitor 

se interesse pelo plano, utilizando as informações-chave do plano para destacar seu interesse 

de forma objetiva, contemplando de forma clara e concisa.  

Para Cecconello (2008), sumário executivo diz respeito a uma abreviação da pesquisa 

em completa, dessemelhante da introdução. Mantendo em mente o critério primordial de 

qualquer empreendimento: perguntar-se como a lei a prevê (Meneghetti, 2013). 

Para o SEBRAE (2013, p. 19) o Sumário Executivo deve ser combinado por:  

-Resumo dos principais pontos do plano de negócio – o que é o negócio, principais produtos e 

serviços, principais clientes, localização, capital a ser investido, faturamento mensal, lucro 

esperado, investimento;  

-Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições – informações a respeito 

dos futuros responsáveis pelo empreendimento;   

-Missão da empresa – define seu foco de atuação, “é a função que ela vai exercer junto ao 

mercado, provendo-lhe de produtos e/ou serviços” (SALIM, HOCHMAN, RAMAL, 2005. P. 

44). 

-Setores de atividades – determinar o negócio da empresa e setores em que almeja operar;  

-Forma jurídica – Micro Empreendedor Individual, Empresário Individual, Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, Sociedade Limitada, ou outro;  

-Enquadramento tributário – optar ou não pelo Simples Nacional;  
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-Capital social – qual será o investimento para criação da empresa; 

-Fonte de recursos – investimento próprio, de terceiros ou ambos.  

Apesar de ser uma das ultimas coisas a ser feita no plano de negócio, acabará por se 

tornar a mais importante, pois irá atrair atenção para todo o resto da pesquisa. 

 

2.1.1.2 Descrição do empreendimento 

 

Nesta fase, deve-se delinear (poupando exageros ou carências) as questões referentes à 

organização, aclarando, principalmente a equipe contratada para tais serviços e seus gestores, 

pois estas informações são frequentemente alvo dos investidores. Com uma descrição de 

empreendimento adequada e objetiva pode-se presumir o fluxo do empreendimento.  

Segundo Dornelas (2006, p. 24), neste tópico deverá ser abordado os seguintes 

conteúdos: Conceito do Negócio Apresentação, Histórico da empresa (se houver), Visão, 

Missão e valores, Oportunidade Produtos e Serviços (resumo conceitual) Aspectos legais e 

composição societária, Certificações, licenças, regulamentações, localização, abrangência, 

Terceiros e parcerias.  

 

2.1.1.3 Análise de Mercado 

 

Por exigir grande atenção aos detalhes das informações para confecção desta parte da 

pesquisa e abordar conceitos muito importantes para a fidelização, satisfação dos clientes, 

fornecedores e como entregar eticamente seu produto, tendo diferencial dos seus 

concorrentes, atendendo as necessidades de seu consumidor no momento em que ele precisar, 

a analise de mercado acaba por se tornar a parte mais informativa para o empresário. 

Os clientes não compram apenas produtos, mas soluções para algo que precisam ou 

desejam. Você pode identificar essas soluções se conhecê-los melhor (SEBRAE, 2013). 

Para Antonio Meneghetti (2013), fazer uma boa análise é a base para evitar a carência 

de conhecimento sobre a dinâmica empresarial em que o empreendimento será implementado. 

Martins (2016) elencou os seguintes problemas de pesquisa para a análise completa do 

mercado em que o negócio será inserido: 

-Existe mercado para meu produto/serviço?  

-Existem consumidores que estariam dispostos a pagar pelo produto/serviço?  

-Qual é o tamanho deste mercado?  
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-O mercado está crescendo, diminuindo ou estabilizando? Quais mudanças estão 

acontecendo?  

-Quem é meu público-alvo?  

-Quem são meus concorrentes?  

 Um bom líder deve estar sempre atento, pois atualmente existem muitas armadilhas 

(Meneghetti, 2013). 

2.1.1.3.1 Análise dos clientes 

 

Com base no conceito de que para um negócio assumir a orientação certa, precisamos 

de consumidores, a análise dos clientes é de suma consideração para compreender o perfil do 

local/região onde o empreendimento irá atuar. 

Usando de medidas previamente estudadas e estrategicamente adotadas, a relação com 

o consumidor se tornará de extrema satisfação, tendo maiores chances de uma relação de 

longo prazo. Sempre lembrando que conhecer e entender as necessidades do seu consumidor é 

essencial para o sucesso de qualquer negócio (Dornelas, 2016).  

No estudo dos clientes é necessário fazer a identificação de características gerais dos 

mesmos, seus interesses e comportamentos, o que os levam a comprar um produto/serviço e 

onde eles se encontram. Pois ao traçar o perfil de hóspede que necessita de seus serviços, o 

empresário consegue sofisticar estratégias de vendas e oferecer serviços que possam acolhê-

lo melhor (SEBRAE, 2013 p. 36/37). 

Na maioria dos perfis de um hotel, os que mais se destacam são: Hóspede de cidade: 

usam o hotel como apoio para conhecer a cidade em que se hospeda e passa pouco tempo no 

quarto, Hóspede social: mais extrovertido, procura explorar as áreas sociais do 

estabelecimento e passa pouco tempo no quarto e Hóspede de apartamento: normalmente se 

hospeda a trabalho, passa muito tempo no quarto e testa todas as amenidades do hotel, 

detalhista (Cachoeira, 2018). 

Como conclusão, a cartela de clientes de um hotel fazenda é formada por os mais 

diversos turistas (mistos: lazer ou corporativo), mas com o mesmo objetivo: fugir da capital e 

do urbanismo, engarrafamento e barulho constante, independente de idade e localização 

(Gonçalves, 2012). 
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2.1.1.3.2 Análise dos concorrentes 

 

No site do Jovem Empreendedor (2010), André Savi comenta que, na visão 

empresarial, empresas concorrentes são as que buscam solucionar os desejos e necessidades 

dos mesmos perfis de consumidores do mercado em que atuam, sejam eles diretos ou 

indiretos. 

Segundo o Código de Defesa do Consumidor TÍTULO I- Dos Direitos do 

Consumidor, CAPÍTULO I- Disposições Gerais, Art. 3°:  

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (Presidência 

da República, LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990). 

No estudo dos concorrentes faz-se a comparação de alguns pontos como qualidade dos 

materiais, preço, localização, condições de pagamento, atendimento prestado, serviços 

disponibilizados, garantias oferecida (SEBRAE, 2013, p. 41). 

Para Dornelas (2008) devemos analisar tanto os concorrentes indiretos, como os 

diretos, pois assim teremos uma visão de todo o meio de atuação, tendo como prever 

empecilhos que desviam a atenção dos clientes e investidores. 

 

2.1.1 3.3 A análise SWOT 

 

 A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa é 

denominada análise SWOT (dos termos em inglês: strengths, weaknesses, opportunities, 

threats). Trata-se de um meio de monitorar os ambientes externo e interno (Kotler e keller, 

2012). 

Também conhecida como matriz F.O.F.A., tem por finalidade tornar a empresa mais 

eficiente e competitiva, corrigindo assim suas deficiências. F.O.F.A. é um acróstico para: 

Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (SEBRAE, 2013). 

A matriz FOFA é divida em dois ambientes, o interno refere-se a questões que são 

controladas pela organização e o externo corresponde a questões de força maior, em que a 

empresa não tem controle. Ela deve seguir cinco regras básicas para ser bem sucedida, sendo 

elas (BASTOS, 2014):  

-A análise FOFA deve distinguir o momento atual e o momento futuro da empresa.  

-A análise deve ser feita em áreas específicas. Área de atuação da empresa.  

-Deve sempre ser aplicada levando em conta a concorrência (fazendo comparações).  
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-Deve ser curta e simples, evitando complexidade.  

-É importante lembrar que se trata de uma análise subjetiva e não objetiva. 

  

Figura 1- Matriz FOFA 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

 

 A análise permite entender a posição de sua empresa comparada a seus concorrentes, 

conferindo mais confiança, segurança e força para lidar com os imprevistos e situações 

desafiadoras (Endeavor, 2017). 

 Segundo Ferrell e Hartline “entende-se por maior virtude da análise SWOT, a 

promoção de dados que podem ser compartilhados entre as distintas áreas funcionais 

dacorporação” (2009, p.130). 

 

2.1.1.3.4 Análise dos fornecedores 

 

 O estudo executado sobre os fornecedores incide em ponderar se os mesmos 

permanecerão disponíveis para suprir as necessidades de fornecer matérias primas e 

equipamentos usados para fabricação, venda de bens e/ou serviços, para o funcionamento da 

empresa.  

É conveniente comparar, três fornecedores no mínimo, proporcionando ciência sobre 

preço, qualidade, prazos, entre outros fatores importantes para o desempenho do 
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relacionamento (SEBRAE, 2013), laborando um catálogo de pontos positivos e negativos; 

valores; prazos; qualidade do produto e das matérias primas e, inclusive, da forma com que 

trabalham (Investor, 2019). 

Esses elementos oferecem noção aos empresários esclarecendo o investimento inicial e 

as despesas do negócio. Inteirando o quadro de pesquisa dos fornecedores, o empresário 

possuirá uma melhor visão de quem são e de como atuam seus fornecedores (SEBRAE, 2013, 

p. 44). 

 

2.1.1.4 Plano organizacional 

 

 O plano organizacional é à maneira de como o gestor ira aproveitar todo potencial 

disponível de seus colaboradores. Ele disponibiliza informações sobre o conceito e os tipos de 

estratégias construídas para atingir os objetivos da organização, lembrando que: objetivos 

representam o que queremos e as estratégias são os caminhos para alcançar esses objetivos.  

 É preciso saber configurar um corpo orgânico a partir de vários setores e componentes 

da empresa que permitam a obtenção do escopo. É determinante possuir colaboradores e 

meios sincronicamente organizados (Meneghetti, 2013, p. 141). 

 O plano organizacional envia a harmonia para o empreendimento por meio de um 

organismo estrategicamente formado. Um organograma adequado possibilitará aperfeiçoar 

processos na coleta e análise de dados, no gerenciamento de indicadores de desempenho e no 

controle de estoques (Endeavor, 2017). 

 Oliveira (2004, p. 190) observa que “a finalidade das estratégias é estabelecer quais 

serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para serem 

alcançados os objetivos e desafios estabelecidos”. 

 Segundo Baggio (2010) as etapas para um bom plano organizacional são:  

– análise do ambiente interno e externo; 

– estabelecimento da diretriz organizacional; 

– formulação da estratégia; 

– instituição da estratégia; 

– controle estratégico. 

 Ou seja, as definições expostas por os autores citados acima sobre plano 

organizacional, de maneira atrelada seria: 

  O planejamento organizacional é um contínuo e sistemático processo de planejar o 

futuro, organizando as atividades necessárias para a execução dos planos e 
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monitorando os resultados dos planos, através do que chamamos em marketing de 

feedback. Este processo tem que ser contínuo, pois permitirá a qualquer organização 

a visão para qual direção ela está indo, de que forma ela caminha para esta direção e 

o que fazer se houver qualquer mudança de planos durante o caminho, que estratégia 

tomar. (MARQUES, 2018). 

 

2.1.1.5 Plano de Marketing 

 

 Marketing tem por escopo, identificar as necessidades do público alvo e procurar 

satisfaze-las, “O objetivo de Marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto 

ou o serviço seja adequado a ele e se venda sozinho” (Kotler e Keller, 2012, p. 4). Se a 

demanda e a venda do produto ou serviço fluírem positivamente na reação do consumidor o 

negócio também fluirá (Livro dos negócios, 2014). 

O sucesso financeiro vincula-se diretamente à desenvoltura do Marketing, já que as 

diferenciadas subdivisões e funções do empreendimento são fundamentais na aquisição dos 

lucros (Kotler e Keller, 2012).  

De acordo com o Portal da Educação, no artigo Estrutura de um plano de negócios 

(2012) e Dornelas (2016) o Plano de Marketing deve dar conta e delinear a participação de 

mercado a ser alcançado, tendências, a configuração de comercialização, distribuição, prazo e 

divulgação dos produtos, preços, concorrentes e vantagens competitivas, ou seja, estratégias 

de negócios compostas pelo mix de marketing: os 4Ps: produto, preço, praça e promoção. 

Para isso, descreve-se cada elemento do mix de marketing. 

• Produto 

Para a Endeavor (2017) e o Livro dos Negócios, produto ou serviço corresponde à 

características da oferta que a empresa oferece ao mercado, ou seja, o núcleo do negócio. Ou 

seja, a essência da empresa é a capacidade de produzir um serviço/produto (Meneghetti, 

2013). 

• Preço 

Dornelas (2016) explana que a companhia deve organizar seu objetivo de mercado de 

feitio claro e determinar como irá agir em relação à concorrência, já para Endeavor (2017) o 

preço trata-se do valor a ser cobrado pelo produto ou serviço ofertado.  

Então, Gabriel (2019) concluiu que o preço é, na verdade, o valor que será cobrado 

pela solução que você oferece. 

• Praça 

Endeavor (2017) descreve praça como o P mais minucioso do Plano de Marketing, 

pois e com ele que é realizada a distribuição e posteriormente a disponibilização do 
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produto/serviço prestado ao consumidor. Kotler (2006) apoia esta descrição e ressalta que a 

praça refere-se à logística do empreendimento e os elementos que a envolve. 

• Promoção 

Endeavor (2017) descreve a promoção como a linha do sucesso do 

marketing, desenvolvido por campanhas publicitárias, redes sociais, rádios, etc, buscando 

os resultados definidos na pesquisa. Ressaltando a importância de saber que promoção difere-

se de liquidação (Gabriel, 2019). 

 

2.1.1.6 Plano operacional 

 

 O plano operacional possui foco nos resultados de curto prazo, expondo como a 

empresa irá funcionar, desde o quadro de funcionários até sua estrutura física, buscando agir 

de maneira dinâmica (Globalseg, 2018). 

O planejamento operacional é desenvolvido dentro de um departamento específico, as 

atividades detalhadas proporcionam uma análise constante das ações. Tal projeto efetiva-se 

em breve prazo de no máximo um ano (Tófoli, 2013).  

Com isso, Dornelas (2016) propõe a abordagem do organograma, da necessidade de 

máquina e equipamentos, os processos, a política de recursos humanos, os fornecedores e a 

infraestrutura. 

 Para o sucesso do planejamento operacional é imprescindível o conhecimento de todas 

as partes da empresa, para facilitar o planejamento operacional é possível utilizar uma planta 

ou elaborar um esquema para identificar o fluxo da operação e a estrutura (Avila, 2019). É 

necessário, portanto, uma intrínseca ação sincrônica entre meios, estruturas e pessoal 

(Meneghetti, 2013).  

2.1.1.7 Plano Financeiro 

 

 De acordo com o Portal (2012), este tópico deve expor como a empresa se comportará 

ao longo do tempo do ponto de vista financeiro, apresentando as ações planejadas para a 

empresa, ou seja, quanto necessita de capital para abrir ou manter seu negocio, a análise de 

investimento inicial (Dornelas 2016). Também é necessário conhecer todas as obrigações às 

quais se é submetido por lei. Custo para abrir a empresa, alvarás, etc (Meneghetti, 2013). 

 Sendo composto por: 

- Custos de abertura; 
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-faturamento; 

-custos com a mão de obra; 

-tributos; 

-indicadores financeiros; 

-demonstração do resultado. 

 

2.1.1.8 Canvas 

 

 O método Canvas ou Business Model Generation (Criação de Modelo de Negócio) foi 

desenvolvido pelo suíço Alexander Osterwalder e visa desenvolver um modelo de negócio em 

nove blocos. A intenção com ele foi facilitar, ou seja, com ele não necessário percorrer um 

documento inteiro para entender a proposta de um negócio, é como um sumário executivo do 

negócio, separado em uma (1) página ou slide. 

Figura 2- Canvas 

 
Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011) 

Osterwalder e Pigneur (2011, p. 16) descrevem os nove componentes do Canvas, 

como: segmentos de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, fontes 

de receita, recursos principais, atividades chave, parcerias principais e estrutura de custos.  

-Segmentos de Clientes – Uma organização serve há pelo menos um ou diversos segmentos 

de clientes;  
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-Proposta de Valor – Buscar resolver os problemas dos clientes e satisfazer suas necessidades, 

com a proposta de valor;  

-Canais – As propostas de valor são levadas aos clientes por canais de comunicação, 

distribuição e venda;  

-Relacionamento com Clientes – O relacionamento com clientes é estabelecido e mantido 

com todos os segmentos de clientes;  

-Fontes de Receita – As fontes de receita resultam de proposta de valor oferecidas com 

sucesso aos clientes;  

-Recursos Principais - Os recursos principais são os elementos ativos para oferecer e entregar 

os elementos previamente descritos;  

-Atividades-chave – compreendem em descrever as ações, demandas imperativas para que o 

negócio funcione. 

-Parcerias Principais – Algumas atividades são terceirizadas e alguns recursos são adquiridos 

fora da empresa;  

-Estrutura de Custo – Resumo de todos os elementos anteriores, ou seja, como que o negócio 

administrara seu capital. 

Uma das vantagens consideradas por Quintella é que esta ferramenta pode ser 

apresentada de forma simples, “apenas uma folha” (Figura 2). Trata-se de uma forma de 

agregação de valor às ideias de negócios, com uma proposta organizada, esquematizada e bem 

apresentada (Quintella, 2019). 

 

2.2  A Hotelaria 

 

 Turismo, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial 

de Turismo (OMT), é  a atividade do viajante que visita uma localidade fora de seu entorno 

habitual, por período inferior a um ano, e com propósito principal diferente do exercício de 

atividade remunerada por entidades do local visitado. 

 Também reforçado no regulamento geral dos meios de hospedagem (EMBRATUR, p. 

8): 

Art. 2º - Considera-se empresa hoteleira a pessoa jurídica, constituída na forma de 

sociedade anônima ou sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que 

explore ou administre meio de hospedagem e que tenha em seus objetivos sociais o 

exercício de atividade hoteleira, observado o Art. 4º do Decreto nº 84.910, de 15 de 

julho de 1980. 
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De acordo pesquisa realizada pela Booking.com, empresa holandesa de e-commerce 

de viagens pelo mundo, há um crescimento na busca por destinos que proporcionem bem-

estar ou desligamento da rotina. O relatório aponta que os brasileiros têm seguido esta 

tendência, sendo que, em 2017, 13% consideravam esse um fator relevante, em comparação 

com um índice de 21% no início de 2018 (Educa mais Brasil, 2018). 

 O Turismo será de fato uma estratégia econômica benéfica se for voltado à melhora da 

qualidade de vida da comunidade e proteção ao meio ambiente, o resultado do setor em 2018 

foi o segundo melhor da década, a expectativa da OMT é que em 2030, as chegadas 

internacionais cheguem a 1,8 bilhão (OMT, 2019). 

 O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, afirmou que: 

o crescimento do turismo nos últimos anos confirma que o setor é hoje um dos 

motores mais poderosos de crescimento e desenvolvimento econômico a nível 

global. Temos a responsabilidade de geri-lo de maneira sustentável para converter 

essa expansão em benefícios reais para todos os países, e em particular para todas as 

comunidades locais, criando oportunidades de emprego e empreendimento (OMT, 

ZURAB, 2019). 

 No que se refere à receita cambial turística, a economia brasileira recebeu 5.809 

(milhões de dólares) em 2017, proveniente dos gastos dos turistas internacionais no país, 

sendo 3,6% menor que a receita cambial apresentada em 2016 (MTUR, 2018). 

  

2.2.1 Hotéis-fazenda 

  

O Ministério do Turismo, visando aumentar a competitividade no setor, criou o 

sistema brasileiro de classificação de meios de hospedagem (Deliberação Normativa nº 429, 

de 23 de abril de 2002) que segundo o mesmo são subdivididos em sete modalidades, sendo o 

nosso foco: 

- Hotel Fazenda - “Localizado em ambiente rural, dotado de exploração agropecuária, que 

ofereça entretenimento e vivência do campo” (TURISMO, 2016). 

O Grupo de Trabalho para o Turismo Rural Gaúcho (GTTR), atualmente configurado 

como Câmara Temática, inserida no Conselho Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul 

(CONETUR), tem por finalidade fortalecer o segmento de Turismo Rural no Estado do Rio 

Grande do Sul. 
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Nesse âmbito, o Turismo Rural é considerado como o conjunto de atividades 

turísticas desenvolvidas no meio rural, ou com características de meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade 

(EMATER, 2018). 

 Como já mencionado nesta pesquisa, o turismo computa grande valor econômico para 

o estado e o país, com isso podemos imaginar que o grande número de pessoas girando a 

economia, mas também gerando resíduos. Para isso também temos que ressaltar a grande 

busca por um mundo equilibrado e sustentável, tópicos explanados até pela ONU. 

 Pensando em maneiras estratégicas da longevidade do negócio, contando com a 

pressão da sociedade e consumidores, a adoção de práticas sustentáveis na gestão ambiental 

dentro do turismo rural se torna cada dia mais importante (Pertschi, 2006). A prerrogativa 

competitiva dos estabelecimentos hoteleiros que assumem e debatem estas práticas 

sustentáveis se tornam obvias, uma vez que aborda um tópico extremamente atual e de suma 

importância para o futuro (Tavares, Freire, Oliveira, 2018). 

 O Relatório Our Future Common da Comissão Bruntland, de 1987, enfatiza o conceito 

de desenvolvimento sustentável, que tem como princípio o desenvolvimento econômico 

compatível com o meio ambiente (Costa, 2004).  

 Na cidade de Agudo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo 

é responsável por promover difundir a cultura, em todas as suas manifestações, além de 

planejar, coordenar, apoiar e supervisionar as atividades e iniciativas que propiciem o acesso 

turístico as atividades culturais (Müller, 2019). 

 Para ajudar na divulgação, além da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Cultura e Turismo, a EMATER e o CONETUR, a Companhia de Processamento de Dados do 

Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS) desenvolveu um aplicativo que reuni 

informações sobre o estado do Rio Grande do Sul. O Aplicativo Turismo RS (PROCERGS, 

2017). 

 

2.3 O empreendedor 
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 Muito se ouve falar sobre empreendedores, mas pouco se distingue o significado de 

empreendedor e empreendedorismo. Certas expressões confundem-se em sua essência e o 

valor do saber humano que movimenta estes conceitos perde créditos. 

 Existem profissionais que erroneamente são denominados empreendedores, 

simplesmente por fazer seu trabalho de maneira correta, cumprindo horários e metas. Frisando 

não ser errado agir assim, mas o empreendedor de verdade esta sempre em busca das 

melhores e mais inovadoras soluções, mesmo em empresas já consolidadas (Hotmart, 2018). 

Meneghetti (2013) garante que empreendedores de sucesso possuem atrevimentos, 

estes por sentirem certo pressentimento e serem capazes de analisarem e possuir prudência 

para iniciar um negócio. Ninguém conhece melhor o empreendimento, serviço ou produto, 

que o empreendedor, ele deve transbordar informações, deve ser o arquétipo arquitetônico do 

negócio e de si mesmo. Em relação a isso, empreendedor se relaciona com a caracterização do 

líder: “O líder, por natureza, nasce com um potencial diferente dos outros: pode dar mais e é 

capaz de fazer mais. Por nascimento, já existe algo diverso; ele nasce com tendência a ser 

líder (MENEGHETTI, 2013, p. 69)”. 

Segundo Manduca, Candido e Patrício (2016), uma imagem muita associada ao 

empreendedor é de que algumas pessoas nascem para serem empreendedores, mas ao 

contrário do que se pensam as habilidades, comportamentos e características do 

empreendedor podem ser aprendidos e desenvolvidos, por qualquer pessoa que assim desejar, 

protagonizando a liderança em sua essência. Em concordância com esta mentalidade, 

Meneghetti afirma:  

Não consigo conceber um líder que não saiba fazer uma cozinha pessoal. O comer é 

comunhão, portanto, contato. Pode-se dizer: “diga-me com quem comes e com quem 

andas que te direi quem és”, na prática, nós nos tornamos aquilo que comemos, não 

somente em sentido químico, mas também em sentido psíquico (MENEGHETTI, 

2006, p. 77). 

Os empreendedores têm um senso de liderança incomum. Eles são respeitados pelos 

funcionários, pois sabem valorizá-los e estimulá-los. O líder sabe recrutar seus colaboradores, 

pois compreende que, para obter sucesso, precisa de uma equipe competente ao seu lado (RH 

inteligente, 2019).  

Além disso, os líderes estão sempre em busca de conhecimentos, querem estar sempre 

à frente das mudanças e das novidades que surgem no mercado, vem do hábito de sempre 

buscar a “não lógica”, de criar continuamente novos caminhos e perspectivas diante de 
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situações e problemas, aprendendo com as vivências, cursos e concorrentes (RH inteligente, 

2019). 

Em conformidade com Antonio Meneghetti, Roma, Lira e Begattini (2015) também 

concordam que o empreendedor está sempre se atualizando, com foco no que quer, é 

inteligente emocionalmente e conhece as teorias necessárias da administração. O 

empreendedor é alguém com disposição de assumir riscos e estar sempre aprendendo e 

inovando, tem haver com o quanto ele pode ser ao desenvolver suas capacidades cognitivas 

(Perin, 2018). 

Perin (2018) destaca a criatividade do empreendedor: 

Uma pessoa que pula para fora da caixa alimenta as chances de surpreender, de obter novas 

perspectivas e olhar as coisas com outros olhos. E fazer o uso dessa ferramenta é provocar 

resultados diferentes e até melhores, seja em resoluções de problemas na vida profissional ou 

pessoal (PERIN, 2018, p. 1). 

Empreendedor, então, é aquele que cria novos negócios, mas pode também inovar 

dentro de um negócio já existente. Não se considera empreendedor, aquele que adquire uma 

empresa e não introduz nenhuma inovação, atuando somente na gestão do negócio (Loh, 

2016). 

Empreendedores arriscam-se e aprendem com os erros, buscam antecipar situações e 

preparam-se para elas. Estão sempre em busca de oportunidades e novos desafios (Mello, 

2016). 

Apresentadas as definições de empreendedor, procede-se à descrição de 

empreendedorismo.  

 

2.3.1 Empreendedorismo 

 

 Após leitura das definições abordadas acima, concluímos que empreendedorismo é 

uma característica dada a seres humanos empreendedores, os quais estão sempre em constante 

busca por inovação, antecipação, correr riscos diante novidades, crescimento profissional e 

atualização (Perin, 2018).  

Farah (2008) alega que existem determinados pretextos nomeados para os indivíduos 

investirem ao empreendedorismo, são eles:  
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Auferir mais dinheiro do que um empregado alcançaria, sair da rotina e possuir livre 

arbítrio, ser protagonista do seu futuro e não ter de dar satisfação a ninguém sobre 

seus atos, provar a si próprio e aos outros de que é capaz de realizar um 

empreendimento, desenvolver algo que traga benefícios não só para si, mas para 

toda sociedade (FARAH, 2008, p. 12). 

Segundo Dornelas (2016) o empreendedorismo nasce da vontade de progredir, sendo 

criativo ao assumir riscos, contando com a possibilidade de fracassar, aprender com o erro e 

também de valorizar as conquistas e inovações (Araujo, 2010, p. 1). 

 De forma geral, a criatividade, principalmente no mercado atual, é um diferencial para 

os profissionais que buscam por boas oportunidades de trabalho. De forma específica, no 

empreendedorismo, ela é indispensável (Perin, 2018). 

Empreendedorismo, por Roma, Lira e Begattini (2015), quer dizer capacidade ou 

iniciativa de idealizar, coordenar e realizar novos projetos. Indo ao encontro, Dornelas (2016, 

p. 29) define empreendedorismo como o “envolvimento de pessoas e processos que, em 

conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades”.  

Portanto, conclui-se que o empreendedorismo pode não estar relacionado diretamente 

a negócios. Pessoas podem demonstrar um pensamento empreendedor em casa, na escola ou 

na vida pessoal. O empreendedorismo trata, afinal, de criatividade, solução de problemas e 

visão estratégica (SBcoaching, 2018). 
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3   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este tópico do Plano de negócio tem por escopo delinear os aspectos metodológicos 

empregados para o enriquecimento da atual pesquisa. Ou seja, serão expostos os dados 

relativos ao tipo de pesquisa e descrição, os procedimentos adotados para coleta/análise de 

dados e um cronograma bem definido para o sucesso da pesquisa.  

Por descrever características de determinada população, fenômenos e variáveis, a atual 

pesquisa se caracteriza por possuir cunho descritivo. A pesquisa descritiva identifica, observa, 

descreve, analisa e correlaciona quais características estão manifestas em uma população e se 

a sua percepção dos fatos esta ou não de acordo com a realidade (Projeto acadêmico, 2018).  

Neste contexto, a pesquisa foi delineada de forma combinada aliando a abordagem 

qualitativa a quantitativa. Segundo Tybel (2017), quando o pesquisador analisa e interpreta 

dados já existentes, normalmente obtidos por meio de banco de dados internos, associações de 

classe, jornais, etc, identifica-se abordagem qualitativa. A abordagem quantitativa é tudo que 

possa ser analisado estatisticamente, ou seja, resultados que podem ser mensurados em 

números, quando se tem controle do que se vai pesquisar (Braga, Lopes e Silva, 2014). 

A estratégia adotada para o desenvolvimento deste multimétodo será: pesquisa 

bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos (Gil, 2008) e pesquisa documental, desenvolvida com base em 

materiais ainda não analisados (Gil, 2008). E o método de pesquisa Survey (não 

supervisionado): é um método utilizado para descrever, comparar, ou explicar atitudes e 

comportamentos, por meio da distribuição de questionários e seus resultados finais (Jacobsen, 

2017).  

A atual pesquisa caracteriza-se como descritiva, sob abordagem quantitativa (pesquisa 

de mercado e plano financeiro) empregando o método de coleta de dados survey, não 

supervisionado, ou seja, o pesquisador não precisa estar presente, simplesmente envia o 

questionário e espera a resposta final (Jacobsen, 2017) e abordagem qualitativa (análise dos 

concorrentes direto-indiretos e fornecedores) prevalecendo-se de pesquisa bibliográfica, 

documental e coleta informal de informações (entrevistas semi estruturadas, de roteiro livre). 

A seguir serão expostas as noções relativas ao local de coleta de dados, a definição da 

amostra, as especificidades para a coleta de dados, o instrumento de coleta e as estratégias 

analíticas. 
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3.1  Local da coleta de dados 

 

 Como já revelado na introdução deste PN, observando que a região possui atrativos 

que chamam a atenção de turistas nos últimos anos, já que computa de distintas culturas, 

gastronomia peculiar, cenários formosos, patrimônios históricos, etc. Tal “aparência” 

mencionada torna-se proeminente por haver extenso potencial do turismo sustentável a ser 

empreendido pelo município, produzindo ofícios, instigando o turismo anual, associando 

valor aos negócios, produtos, e residências do local, etc. 

Subentende que o local escolhido para a coleta de dados dever haver grande fluxo de 

turistas, um ponto de fluxo caracteriza-se em espaços abertos com grande movimentação de 

pessoas (Dias, 2018). Para isto, uma empresa de Agudo que possui grande público, foi 

selecionada (após a autora receber confirmação de seu orientador e estabelecer com o 

proprietário do local que os dados obtidos seriam apenas de caráter acadêmico, revelando o 

termo de consentimento livre esclarecido apêndice A). 

O proprietário da empresa Produtos Coloniais Da Terra, Cleber Cassel, aceitou ajudar 

a desenvolver esta monografia e informou, em coleta informal, que sentia-se muito satisfeito 

em saber que seu empreendimento poderia colaborar com algo tão importante para uma 

estudante. O restaurante Produtos Coloniais Da Terra é um estabelecimento situado na Rsc 

287 Km 185, na localidade de Rincão do Mosquito em Agudo-RS (Cassel, 2019).  

O restaurante foi criado pensando na cultura alemã e sua preservação, conta com um 

ambiente familiar de comida típica Alemã e preço acessível, bom atendimento, musica ao 

estilo alemão (Bandinhas), espaço para estacionamento, acesso a deficientes físicos, bufê, 

rede wifi, ar condicionado e tantas outras opções. Alem do serviço de restaurante, também 

possui a venda de produtos coloniais da região (como pães, cucas, bolachas, salames, vinhos, 

queijos) e café colonial (Cassel, 2019). Esta em primeiro lugar (1º) em relação aos dez (10) 

restaurantes existentes na cidade, com nota de satisfação de 4,5 de 5 (Tripadvisor, 2019). 

O proprietário gerencia o negócio junto de sua família e diz que sempre esta 

atualizando-se pensando no mercado em que está inserido e sugeriu o tour virtual pelo 

estabelecimento por meio de seu site WWW.produtoscoloniaisdaterra.com.br Também 

disponibilizou uma foto que representa o estabelecimento e esclarece o local que foram 

aplicados os questionários. 
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Figura 3- Produtos coloniais da terra. 

 

Fonte: Cleber Cassel. 

 

3.2  Procedimentos de coleta de dados 

  

 Esta fase da pesquisa possui o intuito de informar como foi selecionada e como foram 

extraídos os elementos da amostra, sendo procedimentos o ato de pesquisar, juntar 

documentos/provas e procurar informações sobre o tema da presente pesquisa (Prodanov, 

2013).  

 SEBRAE (2009) e Cavalcante (2019) apontam que a amostra é uma parte de 

elementos selecionada de uma população estatística confiável com a qual se faz uma pesquisa 

a partir de um universo antecipadamente especificado. A parcela examinada de um grupo é 

chamada de amostra enquanto o grupo todo é chamado de universo ou população. 

Há duas grandes divisões no processo de amostragem: a probabilística e a não 

probabilística. No presente estudo, será utilizada a amostragem não probabilística. Com este 

tipo de amostragem não é correto expressar os resultados do estudo indicando uma margem 

de erro e nível de confiança, seu tratamento estatístico permite compensar erros amostrais 

(Cavalcante, 2019). 

Entre os tipos de amostragem não probabilística, a amostra por conveniência foi 

escolhida por ser a mais adequada para esta pesquisa, pois nela o pesquisador seleciona os 

membros da população dos quais pode extrair informações mais facilmente (Pôncio, 2019). 

Ou seja, pela cidade onde o presente estudo não ser constituída apenas de turistas, alvos da 

pesquisa, não sabemos a probabilidade que cada indivíduo “alvo” ser selecionado para a 

amostra, então é conveniente empregar certa técnica mencionada para melhor qualidade do 

estudo (Oshoa, 2015). 
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Como já mencionado anteriormente, o público alvo de um hotel fazenda são turistas e 

dentro deste “mundo” existem os mais diversos perfis (Gonçalves, 2012). Entende-se que para 

a atual pesquisa, a autora com a ajuda de seu orientador, selecionou um estabelecimento que 

atrai muitos turistas para a cidade, no qual foi empregado o método survey não 

supervisionado, questionários (apêndice C), á todos que estivessem dispostos a contribuir 

com este trabalho (com termo de consentimento livre esclarecido explicado previamente aos 

respondentes). 

 Segundo Sales (2010), o termo de consentimento é dispensado quando a pesquisa 

empregar questionários anônimos, não causar mal estar/prejuízo ao participante e envolver 

práticas educativas. Mas como o próprio Meneghetti informa em sua obra, “A psicologia do 

líder” (2008), a plataforma base antes de iniciar qualquer coisa é “perguntar-se como a lei a 

prevê”, para não agir com ignorância, mesmo que seja de boa-fé. 

 Como descrito no livro “Psicologia empresarial” do professor Antonio Meneghetti, 

podemos agir de boa-fé e sermos lesados por indivíduos de má intenção:  

O líder deve estar atento para que seu modo de agir seja sempre corretamente legal, 

não deve entrar em situações profissionais que não são legais, porque agir – de 

qualquer modo – contra a lei, determina a perda de uma infinidade de coisas 

(Meneghetti, p. 40, 2008). 

Portando, como forma de proteção mútua entre empresa, autora e respondentes, o 

termo de consentimento livre esclarecido foi realizado e explanado as partes que 

interessavam, bem como, apenas para o dono da empresa, foi confeccionado o termo de aceite 

para a pesquisa (apêndice B). Sendo o procedimento de coleta de dados separado em três (3) 

partes: Confecção do termo de consentimento livre esclarecido e aprovação do orientador, 

primeiro contato e acordo com o dono do empreendimento e aplicação/coleta dos dados na 

empresa. 

 

3.3  Instrumento de coleta 

  

 Instrumentos de coleta de dados são utensílios que possibilitarão a coleta, o 

levantamento de dados e a produção de informações. “Para cada tipo de pesquisa e dados, 

utiliza-se um específico instrumento de coleta” (Brito, 2013, p. 3). Onde, Tourinho (2018) 

expõe que os principais tipos de instrumentos de coleta utilizados são: questionários, 

entrevista e observação.  

Com base no objetivo da pesquisa, o instrumento escolhido foi o Questionário 

(apêndice C), que trata-se de ter em mente os dados que precisam ser coletados e, com base 

nisso, levanta-los através de perguntas específicas (Tybel, 2017). Elas podem ser fechadas, 
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com alternativas pré-definidas para a resposta, ou abertas, com espaço para o informante 

preencher o que quiser (Raymundo, 2018). Também possuindo a variação de ser estruturado, 

semiestruturado e não estruturado, onde para o qual foi utilizado a variação de questionário 

estruturado: as mesmas perguntas são feitas a todos os participantes do levantamento 

(Kenoby, 2019). 

Para o presente trabalho, a estratégia metodológica adotada para o instrumento de 

coleta foi a de aplicar cem (100) questionários estruturados de questões fechadas, contendo 

treze (13) perguntas, com opções de respostas pré-definidas onde os respondentes deveriam 

optar por apenas uma das que lhe foram apresentadas, exceto a questão de número dez (10) 

que tinha instrução para os participantes marcarem tudo que lhe fosse aplicável (Múltipla 

escolha). 

 

3.3.1  Estratégias analíticas 

 

Como desfecho dos procedimentos metodológicos, a estratégia analítica ou análise de 

dados, posssui como fim identificar e esclarecer os critérios ostentados pela autora da 

pesquisa na análise dos dados coletados (Prodanov, 2013). Ou seja, segundo Pôncio (2019), 

de posse dos resultados estatísticos, o pesquisador deve elaborar suas conclusões e apresentar 

aos interessados (Escrito e oral). 

Existem diversas estratégias analíticas, mas como já indagado, a presente pesquisa se 

constituiu em:  

-Pesquisa bibliográfica: apoia-se na revisão de documentos, normalmente artigos e livros 

secundários, ou seja, já existentes (Gil, 2008). 

-Pesquisa documental: idêntico à pesquisa bibliográfica, porem, faz uso de fontes primárias, 

podendo elas ser reelaboradas de acordo com os objetivos da pesquisa (Gil, 2008). 

-Pesquisa de levantamento: solicita-se informações a um grupo significativo, para análise de 

um ou mais problemas que deseja-se descobrir. Estas informações coletadas são analisadas 

estatisticamente (Gil, 2008). 

Os métodos para levantamentos possuem dois tipos: Transversal e Longitudinal, onde 

o utilizado foi o estudo transversal, pois os dados desta pesquisa foram coletados em um 

período específico do tempo e não ao longo de vários anos (Vieira, 2009). 

A estratégia analítica utilizada para o desenvolvimento/confecção desta monografia 

baseou-se em levantamento de dados transversal na análise quantitativa da pesquisa, pois a 
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investigação dos cem (100) questionários que foram aplicados e tabulados no programa Excel 

durou em torno de um (1) mês. E as partes qualitativas da monografia apoiaram-se em dados 

como documentos primários, revisão de artigos, revisão de livros, vídeos, entrevistas 

informais semi estruturadas e etc. 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo serão expostos todos os resultados obtidos referentes ao plano de 

negócio, mesclando os modelos já citados anteriormente no referencial teórico.  

 

4.1 Sumário Executivo 

 

A atual monografia aborda temas a respeito de um Plano de Negócio que investiga 

quanto à importância de um hotel fazenda na cidade de Agudo, onde como mencionado 

anteriormente, encontra-se com demanda de hotéis, serviços e atividades para acomodar e 

entreter os turistas que viajam para esta parte do Rio grande do Sul e procuram formas de 

conhecer novas culturas, rotinas, experiências rurais, natureza, etc.  

Agudo, apesar de ser uma cidade do interior do Rio grande do Sul, ainda não possui 

um hotel fazenda em seu território, assim como as outras cidades da região. Sua economia 

esta, ainda, entrelaçada ao agronegócio e pecuária, dificultando para os habitantes que 

ambicionam trabalhar em outras áreas. Do mesmo modo que não possui empreendimentos 

que ofertem atividades que um hotel fazenda promoveria em apenas um local, mas 

separadamente possui locais que atendem algumas atividades mais voltadas ao serviço de 

restaurantes e lazer em balneários (Müller, 2019). 

Então, a proposta com esse empreendimento, além de criar um local que atendesse as 

demandas dos turistas em uma propriedade com maestria, é promover empregos dignos, 

conscientização sustentável e de preservação do meio ambiente, autoconhecimento, 

integração social, desenvolvimento educacional/conhecimento, inovação na cidade, circulação 

econômica, desenvolvimento das atividades turísticas da cidade, pesquisa, atrair empresários 

para região e preservação de nossa cultura. 

Com base nas pesquisas de método survey e investigações formais e informais 

realizadas durante este ano, percebe-se que o empreendimento teria estrutura para atender 

muitos clientes e ainda sobraria espaço para expansão, bem como que e a cidade possui 

grande fluxo de turistas para usufruir do mesmo, preferindo um casarão de campo e grande 

quantidade de dias hospedados. 
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O diferencial do HI seria a localização ofertar grande variedade de produtos coloniais, 

diversas atividades de entretenimentos/lazer, produtos artesanais, serviço de restaurante e dias 

de campo/oficinas/cursos, eventos, tudo em um local. Bem como, de possuir funcionários 

qualificados e busca por evolução constante, flexibilidade. Ao mesmo tempo em que ofertará 

oportunidades a profissionais iniciantes por meio de voluntariados, ajudando a divulga-los. 

Buscando considerar e atender todos os tipos de públicos. 

 

4.2 Descrição do negócio 

 

 Para descrever o negócio, é necessário também entender o que ele representa na vida 

da autora deste projeto, ou seja, perceber o caminho percorrido até a confecção desta 

monografia. Pois a necessidade de possuir um negócio surgiu de maneira triste na vida da 

mesma, porem sabe-se que apenas nos tornamos a semente que já somos, nada é por acaso. 

 Após perder os avós, o pai ir embora (sem possuir outros contatos familiares) e ter que 

“amadurecer” rapidamente aos sete (7) anos para ter que cuidar do irmão, ajudar nas tarefas 

da casa e da fazenda, houve a percepção da estudante, de que por mais esforços que ela e sua 

mãe fizessem, passar necessidade estava em um futuro próximo, entretanto, com a ajuda de 

um contato, pode-se obter certo “alívio” de vida. 

 Os anos passam e a ideia fica estagnada, até a autora começar o Bacharel em 

Administração na Antonio Meneghetti Faculdade, que por meio de seus ensinos majestosos 

suscitaram a visão de mercado e potencial que a mesma tinha em mãos, pois possuía a 

propriedade, estruturas para aproveitamento, criação de animais, etc, ou seja, tudo para 

montar o próprio hotel fazenda. A estudante maturou a ideia até o fim do curso, quando sentiu 

a intuição de coloca-la em prática, o que resultou neste plano de negócio. 

O hotel fazenda possui grande importância, para isso, o seu nome também deveria ser. 

Refletindo sobre isso, a autora lembrou-se do que seu magnífico avô falava: “a morada mais 

bonita da região é a nossa, a nossa fazenda do ipê” (pois o local possui grande número de 

ipês). Passando então a ser Hotel Fazenda Ipê, ou, como carinhosamente apelidado, o HI (oi 

em inglês). A vida emite tantos sinais, que quando a estudante estava fazendo levantamento 

de dados para o empreendimento, achou seu presente de aniversário de cinco (5) anos: 

Figura 4- Modelo de pórtico do HI 
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Fonte: Propriedade da autora. 

Então, o projeto do Hotel fazenda Ipê foi intuitivo e agradável.  Sendo este voltado 

para todos os tipos de públicos que tenham interesse em entrar em contato com a natureza e o 

os animais, ficando a objetivo do HI: atender as necessidades dos turistas de Agudo-RS e 

região perante o entretenimento, cultura, esporte, lazer, desenvolvimento pessoal, 

conhecimento ecológico de preservação, etc. 

A empresa será localizada no interior de Agudo e funcionará todos os dias da semana 

durante todo o ano. Também realizando eventos para tentar incluir o maior número de perfis 

de clientes para o HI, tendo em sua essência o comprometimento mútuo cliente-natureza, com 

ética e responsabilidade, contratando e treinando seus colaboradores. Seu diferencial será o 

ambiente rural, integrado ao turismo urbano, bem como a oferta de produtos coloniais 

orgânicos e mais de dez (10) tipos de atividades de entretenimento e lazer, tudo isso em um 

mesmo local. Ficando as maiores especificações para o restante do PN. 

 

4.2.1 Missão, Visão e valores 

 

 Missão:  
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- Hospedar, identificar e satisfazer as necessidades dos que amam a natureza, a partir do 

fortalecimento dos pilares sobre os quais a reputação corporativa se sustenta, oferecendo lazer 

e sossego em meio ao ambiente, servindo-os com alto padrão de qualidade e conforto, 

promovendo a preservação do meio ambiente e superando as expectativas.  

Visão:  

- Ser referência em vista do bem-estar comum dos indivíduos, por meio da atualização 

permanente, preservação do meio ambiente e quanto ao oferecimento de lazer e sossego em 

nosso estado.  

Valores:  

- Respeito: à natureza e as pessoas, manter relações de confiança, de lealdade e transparência 

com os clientes, colaboradores, fornecedores e o mercado, estreitando laços e respeitando o 

próximo; 

- Sustentabilidade: Realizar atividades visando à perenidade dos empreendimentos humanos 

e do planeta. Visando incentivar a sustentabilidade e a integração com a natureza de forma 

criativa, maximizando os resultados; 

- Ética: Respeitar os princípios, as políticas e os procedimentos definidos pela empresa e 

regulamentados pela lei e pela sociedade, trabalhando com honestidade, profissionalismo e 

transparência. O profissional ama o que faz por isso se entrega por inteiro e faz com 

profissionalismo; 

- Comprometimento: Operar de forma planejada e integrada estimulando um vínculo do 

cliente com a natureza da melhor forma possível, de acordo com suas necessidades e 

exigências, para que suas expectativas sejam superadas. Assim assegurando-se do alcance dos 

objetivos de rentabilidade, gestão e sustentabilidade.  

 

4.3 Análise de Mercado 

 

 Este tópico revela o mercado no qual o empreendimento ambiciona se inserir, ou seja, 

identifica e revela os fatores internos e externos que podem influenciar no desempenho da 
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empresa, procurando entender qual seu perfil de necessidades e opiniões sobre tal, para poder 

adotar as melhores estratégias em busca do sucesso da empresa.  

Em adesão à busca de informações quanto ao público alvo, foram laboradas pesquisas, 

sondando a propósito dos temas: hotel fazenda, preservação ambiental e práticas sustentáveis, 

perfil do potencial consumidor e desenvolvimento turístico do município de Agudo, bem 

como sobre as atividades que os mesmos consideram cruciais a um empreendimento rural 

deste tipo. 

 Em um primeiro momento, perguntou-se aos respondentes, cem (100) no total, se os 

mesmos já estiveram em um hotel fazenda, (Você já foi a um hotel fazenda?). Com as opções 

de respostas: sim ou não, pois, como um dos princípios desta monografia é entender se existe 

ou não a viabilidade deste negócio na cidade e também o próprio Meneghetti (2013) afirmava, 

de nada adianta saber fazer, possuir poder econômico, ter honestidade de mercado e não 

possuir público ao seu negócio. O qual gerou o seguinte gráfico: 

Gráfico 1- Você ja foi a um hotel fazenda? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A intenção com esta pergunta foi perceber se o hotel possuiria público e se os mesmos 

já teriam uma imagem criada por conta de experiências antigas com este tipo de 

empreendimento rural, ou se ficariam surpresos ao conhecer um empreendimento novo 

(inovação). Onde pode se contatar que a maioria das pessoas nunca foi a um hotel fazenda 

(71%), em contraponto a poucos (29%) participantes da pesquisa que já estiveram ou 

costumam frequentar um hotel fazenda, tornando ainda mais especial à inovação, o 

relaxamento e a alegria que o negócio traria para os mesmos, bem como suas expectativas.  

Sim 

29% 

Não 

71% 

1- Você ja foi a um hotel fazenda? 
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Refletindo sobre isso, houve a preocupação de ter em mente se o local do 

empreendimento influenciaria na hospedagem dos futuros clientes, ou seja, se o 

empreendimento fosse situado em Agudo traria algum empecilho. Com a sacada de ser uma 

questão com opções de resposta de: sim ou não, mas com um filtro que ao a resposta ser não, 

o respondente não precisaria mais preencher o questionário, afunilando mais ainda o grau 

interesse destes turistas: Você iria a um hotel fazenda, que atendesse as suas necessidades, 

localizado em Agudo-RS? Caso a resposta seja não, pare de preencher este questionário. O 

qual dispensou-se gráfico, pois todos os respondentes (100%) iriam a um hotel fazenda em 

Agudo. 

Posteriormente, ponderou-se acerca do nível do perfil de consciência ambiental destes 

clientes futuros, onde foi indagado sobre a influência da adoção de praticas sustentáveis e 

preservação ambiental no negócio. Com isso almejou-se entender o quão importante é para os 

turistas o manejo sustentável (elemento mencionado na justificativa da monografia) de um 

hotel fazenda na hora da escolha de sua hospedagem, também com opções de respostas 

fechadas, sim ou não: Na hora de escolher sua hospedagem, o fato do Hotel possuir ações a 

favor da preservação ambiental e promover o desenvolvimento consciente do turismo, 

interfere?O qual gerou o seguinte gráfico: 

Gráfico 2- Na hora de escolher sua hospedagem, o fato do hotel possuir ações a favor da preservação ambiental 

e promover o desenvolvimento consciente do turismo, interfere? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com o gráfico averiguou-se que adotar ações em benefício da natureza como um todo 

é algo importante e necessário, pois pode-se observar porcentagens quase iguais as duas 

Sim 
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3- Na hora de escolher sua hospedagem, o fato do 
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consciente do turismo, interfere? 
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opções de resposta, 52% para não e 48% para sim. Esta decorrência aspira em uma tendência 

de mercado ainda não tão rígida com estas questões, mas que almeja sentir/notar algo sendo 

praticado a serviço do meio ambiente. 

Como pergunta conclusiva ao perfil mais voltado ao mercado geral de onde o as sócias 

planejam principiar o HI, tem-se o anseio de provocar o interesse do público alvo e de 

possíveis empresário-investidores ao município de Agudo, pois os problemas apontados pela 

autora para este projeto seriam suscitar o turismo anual não só ao hotel fazenda como aos 

pontos turísticos pouco explorados do município, agregando valor econômico a cidade, 

gerando empregos, atraindo investidores e, por consequência, gerando o desmembramento da 

economia da cidade da agricultura e pecuária. Gerando o gráfico á baixo: 

Gráfico 3-Como avalia o desenvolvimento da atividade turística em Agudo-RS? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com este gráfico pode-se dar apoio a questões já indagadas anteriormente, como: 

lacuna de mercado a ser explorado, desenvolvimento turístico e econômico da cidade, geração 

de empregos e interesse real de empreender com este negócio. Pois poucos respondentes 

avaliaram a cidade como desenvolvida (10%) e alguns nem sabiam avaliar este setor (17%). 

Em sua maioria (73%), os respondentes avaliaram que a cidade está pouco desenvolvida, 

defendendo as demandas identificadas pela autora do projeto. 

Concluindo as questões voltadas para o perfil esperado do ambiente em que se projeta 

implementar o negócio, move-se para as questões voltadas a análise de clientes propriamente 

dita, o perfil do indivíduo. 
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4.3.1 Análise dos clientes 

 

 Os dados coletados com a aplicação dos questionários voltou-se em deliberar o perfil 

dos possíveis turistas que frequentariam o hotel, para consequentemente pensar no 

planejamento dos preços, promoções e atividades/oficinas que atrairiam e acalentariam suas 

necessidades/demandas. 

 Em relação a isso, a primeira pergunta é sobre o gênero dos clientes, com opções de 

resposta: feminino, masculino ou outro. Pois ao saber esta questão, pode-se preparar produtos 

e “aconchegos” de estrutura visando a satisfação com o HI, até nos pequenos detalhes. Onde 

obteve-se um maior número de mulheres (57%), ao volume de homens (43%), e nenhum 

respondente como “outro”, 0%. Gerando o gráfico a baixo: 

Gráfico 4- Gênero 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Posteriormente, á critério de planejamento de atividades que atingisse a satisfação 

positiva do público alvo, perguntou-se a idade dos mesmos, com opções de resposta em 

ordem crescente (apenas com respondentes já responsáveis sobre seus próprios atos): 18 a 25 

anos, 25 a 35 anos, 35 a 45 anos, 45 a 55 anos e acima de 55 anos.  

Onde constatou-se, segundo o gráfico a baixo, que existe um público bem distribuído 

de prováveis hospedes por idade, 20% de 18 a 25 anos, 32% de 25 a 35, 14% de 35 a 45 anos, 

Masculino 

43% 
Feminino 

57% 

outro 

0% 

5- Gênero? 
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17% de 45 a 55 anos e 17% acima dos 55 anos. Manifestando que a gama de atividades do 

hotel fazenda deve ser planejada ampla para atender a demanda, também, de cada fase de vida 

do público alvo (oferta de produtos/Marketing). 

Gráfico 5- Idade? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A fim de expandir o conhecimento do público alvo, notou-se a necessidade de 

perguntar o grau de escolaridade dos mesmos (com opções de resposta: Ensino fundamental 

completo, ensino médio completo, ensino superior completo e pós-graduação completa), a 

fim de facilitar a procura por seminários e oficinas que consigam instruir/desenvolver as 

pessoas que frequentariam o Hotel fazenda, colaborando com o autoconhecimento, 

desenvolvimento educacional/pedagógico, aprendizagem de interesses (produtos, terapias 

ocupacionais, religião, técnicas para quem possui empreendimentos, etc) novos, etc. 

Havendo, conforme o gráfico abaixo, ampla porcentagem de pessoas com ensino 

médio completo, 39%, porcentagens iguais para as opções de ensino fundamental e ensino 

superior completo (23%) e apenas 17% para pessoas pós-graduadas. Fazendo alusão a várias 

oficinas e atividades que podem ser ofertadas pelo hotel para o cliente sair “outro”, ou seja, ha 

a oportunidade do HI demonstrar a preocupação da relação de bem estar do cliente durante a 

estadia e posteriormente também. Pois como a autora desta pesquisa acredita e Rodrigues 

(2018) descreve: “quem me conheceu ontem, hoje não me conhece mais, a cada coisa que 

aprendo e vivência que obtenho, torno-me outra pessoa. Vivo em evolução constante”. 

Gráfico 6- Qual seu grau de instrução? 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Presumindo sobre as estratégias de Marketing do HI, pressentiu-se a necessidade de 

haver uma questão sobre a renda mensal dos respondentes, com opções de resposta: Até um 

salário mínimo, até dois salários mínimos, até três salários mínimos, até quatro salários 

mínimos e acima de cinco salários mínimos. Sendo estas informações utilizadas para 

confeccionar as estratégias de preço de produtos detalhados no mix de marketing e também 

em processos financeiros do projeto. Originando o gráfico abaixo: 

Gráfico 7- Renda mensal? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 No mesmo sentido da pergunta anterior, alusivo a dados para o mix de marketing e, 

também, para a planta baixa dos quartos ofertados pelo HI, perguntou-se: Você costuma ir ou 
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iria a um hotel fazenda acompanhado de quantas pessoas? Com as seguintes opções de 

respostas: Sozinho, até duas pessoas, até três pessoas, até quatro pessoas, até cinco pessoas e 

excursão. Onde a maioria respondeu que iria acompanhado de até duas pessoas (36%), 

seguido também de ampla porcentagem de respostas de respondentes que iriam com até 

quatro pessoas (25%), sucedido de consumidores que iriam de excursão, até três pessoas ou 

acompanhado de até cinco pessoas (14%), Ocasionando o gráfico a seguir: 

Gráfico 8- Você costuma ir ou iria a um hotel fazenda acompanhado de quantas pessoas? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Conforme já mencionado anteriormente, a preocupação com a satisfação do cliente 

deve ser permanente e a busca por feedbacks e formas de evolução constante em todos os 

setores do empreendimento e da vida encaminha o negócio para resultados positivos 

(Meneghetti, 2013; Rodrigues, 2018 e Kronemberger, 2017).  Remetendo-nos para a próxima 

pergunta do questionário: Quais atividades você considera cruciais em um hotel 

fazenda?(Marcar tudo que for aplicável). Com as seguintes opções de resposta: piscina, 

passeios a cavalo, cancha de bocha, açude próprio para banho, espaço para alimentar os 

animais, espaço para ordenhar, arvorismo, massagem, espaço com fogueira, espaço para 

luau, espaço para eventos, pedalinho, salão de jogos, campo de futebol, campo de vôlei, 

pescaria, espaço para recreação infantil/estudantil e trilhas. 

Segue abaixo os gráficos com os resultados obtidos com o número de respondentes 

que marcaram todas as atividades que consideravam interessantes a seus critérios, espaçados 

em duas partes para melhor compreensão:  
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Gráfico 9- Quais atividades você considera cruciais em um hotel fazenda? (1) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 10- Quais atividades você considera cruciais em um hotel fazenda? (2) 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Conclui-se a seguinte classificação por ordem decrescente (Maior ao menor número de 

respondentes):  

Quadro 1- Classificação de atividades. 

 CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

1º  Trilhas/ Passeios a cavalo (80 respondentes); 

2º Piscina (63 respondentes); 

3º  Espaço para recreação infantil/estudantil (62 respondentes); 

4º  Espaço para ordenhar (61 respondentes); 
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5º  Arvorismo (60 respondentes); 

6º  Pescaria (58 respondentes); 

7º  Massagem (55 respondentes); 

8º  Açude próprio para banho (51 respondentes); 

9º  Cancha de bocha (47 respondentes); 

10º  Espaço para alimentar animais (41 respondentes); 

11º  Espaço para eventos (39 respondentes); 

12º  Espaço para luau (38 respondentes); 

13º  Pedalinho/campo de futebol (37 respondentes); 

14º  Salão de jogos/ Campo de vôlei (36 respondentes); 

15º Espaço com fogueira (35 respondentes). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Após está classificação, pode-se entender as principais demandas de atividades dos 

clientes, passando um tipo de “cronograma” de importância de investimento para as sócias do 

empreendimento (Plano financeiro da empresa) e criação de conteúdo relevante para o 

consumidor (Marketing). Pois, “investimentos servem como a ponte que liga você até os seus 

objetivos. De acordo com as suas escolhas, o caminho poderá ser mais rápido e lucrativo” 

(Rico, 2019). 

 Em seguida, ponderando sobre as variáveis que envolvem a satisfação dos turistas, foi 

ofertada a questão: Quanto à estrutura do hotel fazenda, o que você prefere? Com as 

seguintes opções de resposta: Casarão de campo ou Hotel dois andares ou mais. A qual foi 

desenvolvida raciocinando sobre as estratégias de marketing e plano financeiros envolvidos 

em reformas, investimentos, etc.  

O resultado esperado pelos turistas em um hotel fazenda compreende volumosa 

porcentagem ao ambiente das propriedades rurais, ou seja, optaram pela resposta: casarão de 

campo (79%), enquanto uma quantia pequena de respondentes optou pela visão mais 

“confortável”, hotel dois andares ou mais (21%), que podem ser melhor visualizados no 

gráfico a seguir: 

Gráfico 11- Quanto à estrutura, você prefere: 



56 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Em dado momento das pesquisas para o projeto (justificativa), houve a indagação de 

que a implantação do hotel fazenda Ipê na cidade de Agudo traria um fluxo de turistas para 

região o ano inteiro, para tal especulação, procurou-se apoio, provas, com a seguinte pergunta: 

Em qual época do ano você iria a um hotel fazenda? Com as seguintes opções de resposta: 

Dezembro a fevereiro, Março a maio, Junho a agosto e Setembro a novembro. No qual se 

obteve os seguintes dados: 

Gráfico 12- Em qual época do ano você iria a um hotel fazenda? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os resultados acima expostos alem de defender a justificativa oferecida pela autora do 

projeto, teve criação com o escopo de amparar a mesma na idealização das estratégias de 

Casarão de 

campo 

79% 

Hotel dois 

andares ou 

mais 

21% 

11- Quanto à estrutura, você prefere: 

Dezembro a 

fevereiro 

35% 

Março a maio 

25% 

Junho a agosto 

20% 

Setembro a 

novembro 

20% 

12- Em qual época do ano você iria a um hotel fazenda? 
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marketing em conjunto com o plano operacional e no planejamento do plano organizacional. 

A análise da coleta de dados ocasionou surpresa positiva ao evidenciar que apesar de haver 

maior fluxo de turistas no período de dezembro a fevereiro (35%), também possuirá generoso 

movimento de turistas nos outros meses do ano, apresentando cerca de 25% de fregueses em 

março a maio e nos meses restantes fluxo igual de 20%, ou seja, um fluxo contínuo de clientes 

durante o ano todo. 

Como última questão empregada para investigar o comportamento do público alvo do 

Hotel fazenda Ipê (HI), procurou-se saber: Quantos dias você costuma ficar ou ficaria em um 

hotel fazenda? Com as seguintes opções de resposta: Até dois (2) dias, até cinco (5) dias e 

Acima de seis (6) dias. Em virtude disso, obteve-se o gráfico abaixo: 

Gráfico 13- Quantos dias você costuma ficar ou ficaria em um hotel fazenda? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Ao examinar o gráfico, nota-se que superioridade de clientes (59%) quem 

permaneceriam até cinco (5) dias no Hotel fazenda Ipê (HI), enquanto 21% estariam 

interessados em ocupar o estabelecimento cerca de seis (6) dias ou mais, ficando os restantes 

20% hospedados em até dois (2) dias. Perante estes resultados pode-se planejar as atividades, 

preços e promoções ofertados no HI, bem como idealizar as decorrências financeiras obtidas 

com a estadia dos mesmos.  

 Com a análise dos dados angariados e as conclusões devidamente explicitadas a 

propósito da pesquisa de mercado geral e da analise dos clientes, parte-se para a análise dos 

dados coletados sobre os possíveis fornecedores do HI. 

Até 2 dias 

20% 

Até 5 dias 

59% 

Acima de 6 

dias 

21% 

13- Quantos dias você costuma ficar ou ficaria em um 

hotel fazenda? 
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4.3.2 Análise dos concorrentes 

 

 Neste tópico será explicitado um tipo de análise FOFA dos concorrentes indiretos do 

Hotel fazenda Ipê (HI), localizados em Agudo e no distrito Recanto Maestro, com o intuito de 

analisar apenas os pontos fortes, fracos e diferenciais que os empreendimentos oferecem ao 

mercado consumidor. Para isso houve o auxilio do responsável pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Alan Paulo Müller, e dados coletados dos 

sites dos empreendimentos escolhidos (internet). 

 Como o HI não possui concorrentes diretos no município de Agudo e cidades 

próximas (Quarta colônia), o critério de escolha dos empreendimentos para análise da 

concorrência consistiu na concorrência indireta, empreendimentos com negócios semelhantes 

(Hotel Germânico, Produtos Coloniais da terra/Agudo) ou de grande público/estrutura (Hotel 

Business Center Beira rio/Recanto Maestro) elencando três pontos de cada área. Onde foi 

desenvolvida a tabela abaixo: 

Quadro 2- Análise dos concorrentes. 

 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS DIFERENCIAIS 

HOTEL 

BUSINESS 

CENTER 

BEIRA RIO 

- Amplo fluxo de 

pessoas, por ser ao 

lado da Antonio 

Meneghetti 

Faculdade; 

- Investidores; 

- Estrutura 

requintada e ampla 

(124 apartamentos). 

- Apenas turismo 

dentro do Recanto; 

- Poucas atividades de 

entretenimento 

voltadas para 

natureza; 

- Voltado para clientes 

com requinte à altura 

do mesmo. 

- Oferece serviços de 

café da manha no 

quarto; 

- Música clássica 

(piano); 

- Funcionários 

especialistas na arte do 

saber servir. 

HOTEL 

GERMÂNICO 

- Ambiente caseiro e 

com um toque da 

origem alemã; 

- Prédio histórico; 

- Tranquilidade. 

- Aparência um pouco 

antiga e simples; 

- Poucas atividades 

voltadas ao 

entretenimento dos 

clientes; 

- Valores adicionais se 

escolhido coisas 

básicas (frigobar, ar 

condicionado). 

- Localizado a dois 

minutos do centro da 

cidade; 

- Segundo maior 

empreendimento do 

centro de Agudo. 

- há mais de 50 anos foi 

transformado em uma 

pousada. 
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PRODUTOS 

COLONIAIS 

DA TERRA 

- o melhor 

almoço/café colonial 

da região, 

- Venda permanente 

de produtos 

coloniais da região; 

- Localizado a beira 

da Rsc 287. 

- Pouco potencial 

expansivo (áreas 

estruturais); 

- Deixa de atender nº 

de clientes por falta de 

espaço; 

- Pouca preocupação 

em divulgação na 

internet. 

- Tour virtual; 

- Ambiente 

personalizado, alusivo à 

cultura alemã; 

- Localização. 

Fonte: Elaborado pela autora (Dados: Internet e Müller, 2019). 

 

4.3.3 Análise dos Fornecedores 

 

 A seguir serão explanados, em forma de quadro, os principais nomes de fornecedores 

que abastecerão o HI, sendo esta área voltada a alguns produtos terceirizados e de atacado. 

Quadro 3- Fornecedores do HI 

FORNECEDORES PRODUTO/SERVIÇO TEMPO DE ENTREGA 

Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana- Rincão 

do pinhal  

Funcionárias e produtos de 

limpeza 

Diário 

Produtos coloniais da terra  Serviço de restaurante (Café, 

almoço e janta) 

Diário 

Atacadão Santa Maria Produtos em atacado. EX: 

Luvas, toucas, sacolas, papel 

alumínio, etc. 

Mensal 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.4 A análise SWOT 

 

 Na avaliação estratégica, usou-se a matriz SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities, threats), mais conhecida no Brasil como matriz FOFA, sendo nela elencados os 

pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças (Kotler e keller, 2012). Segue abaixo o quadro 

desenvolvido pela autora: 

Quadro 4- Matriz FOFA 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Como pontos fortes pode-se destacar o fato de as instalações do Hotel serem novas e 

com vasta gama de atividades, onde o mesmo ira contar com quase todas as atividades tidas 

como essenciais. O fato de estar localizado em área rural, entretanto estar a 15 quilômetros da 

cidade, possibilita a mistura de experiências do consumidor, podendo usufruir de cenários 

verdes de fazenda, mas também de cenários urbanos. Esta mistura de cenários também se 

torna forte quando vista de um âmbito culinário, contando com produtos coloniais e artesanais 

de qualidade. Outro ponto forte elencado é a área para eventos, possibilitando a realização de 

parceria com empresas assim como a realização de aniversários, casamentos, dentre outros.  

Quanto às oportunidades observadas, o crescimento do turismo rural no estado do Rio 

Grande do Sul (RS) salientou-se, ou seja, de acordo com a Organização Mundial do Turismo 

no relatório de inteligência os benefícios do Turismo Rural (2019), o departamento do 

Turismo Rural avoluma em torno de 30% por ano no Brasil, já que o cotidiano das 

propriedades seduz pessoas interessadas em conhecer atividades relacionadas à este meio.  

Por ser um Hotel fazenda, possui grande vantagem, principalmente em relação aos 

produtos orgânicos cultivados pelos próprios colaborados, apropriando-se de saber entregar 

produtos sem agrotóxicos, com boas vitaminas e procedência. Também é importante lembrar 

que por ser um negócio inovador para cidade e região o hotel fazenda alem de não possuir 

concorrentes diretos, ganhará atenção sempre que o assunto for atividades rurais no local, ou 

seja, todos os turistas com estas intenções serão direcionados ao hotel.  

 

- Produção artesanal; 

- Produtos coloniais; 

- Instalações novas; 

- Gama de atividades; 

- Área para eventos. 

- Negócio inovador na cidade e região; 

- Crescimento do turismo rural; 

- Valorização de produtos orgânicos. 

- Falta de experiência; 

- Logística dos produtos que vem das 
outras cidades, nem sempre podemos 

encontrar. 

- Concorrentes indiretos. 

FOFA 
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Os pontos fracos listados são a falta de experiência das sócias e da própria 

comunidade, justamente por ser algo inovador na região e a logística dificultada por alguns 

produtos fornecidos por famílias de pequenos produtores que não possuem tempo, nem 

interesse de entregar os mesmos.  

As ameaças observadas são os concorrentes indiretos do Hotel, visto que é um negócio 

inovador, não possui concorrentes diretos, então entende-se como concorrentes indiretos, os 

restaures de comida colonial ou caseira, hotéis e o Distrito Recanto Maestro. 

 

4.5 Plano organizacional 

 

Descrição legal: Como já mencionado anteriormente, uma empresa hoteleira 

caracteriza-se como pessoa jurídica na forma de sociedade anônima ou sociedade por quotas 

de responsabilidade limitada (Regulamento geral dos meios de hospedagem, Art. 2º). 

O HI se caracteriza em Sociedade Limitada (ltda.), com duas sócias, responsáveis pela 

porcentagem igualitária, que corresponde ao acordado no contrato (Júnior, 2019) e Pró-labore 

de vinte mil reais (R$ 20000,00) para cada. Partindo das mesmas o capital investido no 

empreendimento, e oitocentos mil (R$ 800.000,00), constituindo as demais características 

vide contrato social (Anexo A). E como, em teoria, possui maior lucro, optará pelo lucro 

presumido. 

Documentação para Registro: Segundo o governo federal, mais especificamente o 

seu site, o registro de uma empresa que exercerá  atividade empresária e de cooperativas é 

feito na Junta Comercial do Estado, suas alterações e extinção também.  

Conforme Meneghetti (2013) declara, tomar consciência da lei é prevenir a própria 

ignorância, então, após informações na prefeitura de Agudo: a regularização deste tipo de 

empreendimento depende do registro na Junta Comercial e a solicitação de inscrição na 

Receita Federal (para emissão de CNPJ), na Secretaria da Fazenda (para inscrição de ICMS) e 

na prefeitura, para concessão de alvará de funcionamento. 

Alem de que o artigo 37 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, declara que 

nenhum outro documento será exigido, além dos abaixo especificados (Manual de registro 

LTDA, p. 9, 2017): 
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- Requerimento assinado pelas sócias, identificado com nome completo, identidade e CPF; 

- Contrato social, assinado pelas sócias;  

- Declaração de desimpedimento para o exercício de administração de sociedade empresária, 

assinada pelas administradoras; 

-Corpo de Bombeiros Militar para alvará de funcionamento. 

- Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar o hotel fazenda para fazer a consulta de 

local e emissão das certidões de Uso do Solo e Número Oficial. 

- Requerer cadastramento como prestador de serviço turístico junto ao Ministério do Turismo. 

Feito isso, segue-se para o regulamento geral dos meios de hospedagem, Art. 7º (p. 

2)- Os padrões comuns a todos os meios de hospedagem (posturas legais):  

- licenciamento pelas autoridades competentes para prestar serviços de hospedagem, inclusive 

dos órgãos de proteção ambiental;  

- administração ou exploração comercial, por empresa hoteleira, conforme o Art. 2º;  

- oferta de alojamento temporário para hóspedes, mediante adoção de contrato, tácito ou 

expresso, de hospedagem e cobrança de diária, pela ocupação da UH;  

- exigências da legislação trabalhista, especialmente no que se referem a vestiários, sanitários, 

local de refeições de funcionários e Comissões de Prevenção de Acidentes de Trabalho – 

CIPA.  

Montar um hotel fazenda exige a observância de procedimentos legais um tanto 

burocráticos, de forma geral, por não possuir experiência, a primeira providência é procurar a 

prefeitura e logo após um profissional legalmente habilitado para elaborar os atos 

constitutivos da empresa (Como montar um hotel fazenda, SEBRAE, p. 5). 

Localização: Após todos os tramites legais, o hotel fazenda ipê (HI) ficará localizado 

no interior de Agudo, estrada Porto Alves, na propriedade familiar das sócias um (1) e dois 

(2), que conta com aproximadamente trezentos e quinze (315) hectares de terra e estradas bem 

atendidas pelo serviço de patrolamento que a prefeitura municipal oferece. 

Figura 5- Propriedade do Hotel Fazenda Ipê. 
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Fonte: Google Earth (2018). 

Estrutura organizacional: O hotel fazenda Ipê (HI) contará com a estrutura 

organizacional inicial de: duas administradoras e sócias, como já previstas no contrato social, 

onde o capital recebido por mês será o que restar do Lucro da empresa, menos 60% (dinheiro 

que retornará para o empreendimento em forma de caixa, maquinários e utensílios novos, 

empregados, manutenção, etc.), ou seja, 20% dos lucros para cada. A sócia um (1) ficará 

responsável pela parte operacional da empresa e a sócia dois (2) será responsável pela parte 

financeira.  

Para as atividades do dia desenvolvidas no hotel fazenda Ipê, serão contratados cerca 

de dezesseis (16) funcionários, para suprir com responsabilidade as necessidades dos clientes 

e das sócias. Onde durante a manhã, alem do café da manhã tradicional, serão ofertados 

momentos com os animais, sendo eles compostos por ordenha em vacas e ovelhas, bem como 

alimenta-los. 

Será ofertado o café da manhã colonial (7h30min às 9h30min), típico da cidade, para 

posteriormente, os clientes que assim desejarem fazerem uso dos pedalinhos, com a opção de 

não utilizá-los e apenas tomar banho de açude (Com supervisão de salva vidas). Para 

posteriormente ofertar o almoço. 

Para o turno da tarde, fica reservado: os passeios á cavalo, seguido do arvorismo, que 

após, por meio de trilhas na mata nativa da propriedade encontram açudes e valetas para 

pescaria, ficando o resto do tempo à disposição para utilizarem do campo de futebol, vôlei, 

etc. 
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Após os turnos de atividades do dia, serão ofertadas atividades noturnas, como: luau 

(com músicos voluntários da região), salão de jogos, piscina coberta, espaço com fogueira 

(tanto para churrasco, como para confraternização em grupo), trilha noturna monitorada por 

dois guias responsáveis (com historias de terror), cancha de bocha iluminada para 

confraternização, espaço para recriação infantil/estudantil, espaço para eventos (eventos 

musicais realizados uma vez por mês, ou eventos sociais da comunidade quando solicitado), 

oficinas (Artesanato local, aromaterapia, meditação, zumba, etc) com valor acessível para 

valorizar o cliente e o profissional e sala com três (3) massagistas. Sendo todo o 

estabelecimento monitorado vinte e quatro horas (24hrs) por dia por guardas rurais. 

O organograma a seguir, visa esclarecer possíveis dúvidas sobre a estrutura: 

Quadro 5- Organograma HI. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Terceirização: O serviço de limpeza e o almoço/janta serão terceirizados em curto 

prazo, ou seja, enquanto o hotel fazenda Ipê estiver em maturação própria e coletando dados 

financeiros para uma melhor estruturação, não contratará com mais membros para a equipe e 

nem expandirá suas instalações, evitando algumas obrigações trabalhistas e gastos por 

impulso que poderiam levar ao prejuízo. 

Controle de qualidade: o hotel fazenda Ipê estará sempre em busca de feedbacks de 

seus clientes, fornecedores, parceiros e funcionários para a melhora continua do 

empreendimento. Além das premissas básicas de qualidade, sendo elas: inspeções sanitárias e 

dos bombeiros, funcionários treinados e de bons hábitos de higiene pessoal, vestimentas 

adequadas para cada setor (uniformes para cada setor, disponibilizados pela empresa, 

Sócia 1 

sócia 2 

Massoterapeuta 

1 e 2 

Voluntários 

Salva vidas  

1, 2 e 3 
Aprendiz de 

massoterapeuta 1  

Monitor de esportes 
e lazer 

1, 2, 3 e 4 

Monitor de 
entretenimento 

1 e 2  

Guarda rural 1 
e 2 

Aprendiz de 
monitor de 
esportes e 
Lazer 2 
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confeccionados pela sócia 1 e mantidos pelos mesmos), instalações limpas, organizadas e 

manutenção em dia. 

Parcerias: o hotel fará parcerias com músicos voluntários e profissionais de oficinas, 

já mencionadas anteriormente, para possuir boa variedade de novidades na oferta de 

atividades e baixar os custos com funcionários no empreendimento. 

 Em relação ao almoço e a janta, será feita parcerias com o restaurante: Produtos 

coloniais da terra, também já mencionado nesta pesquisa, e com cozinheiros da própria 

comunidade interiorana.  Igualmente, será feito parcerias com supermercados (para venda dos 

produtos produzidos no empreendimento) e com pequenos produtores da região para o 

fornecimento acessível de produtos e matéria prima. Com isso, espera-se adquirir experiência 

e levantar dados para quando expandir as instalações do negócio, fazer o melhor possível para 

solucionar as necessidades dos clientes. 

 Por fim, o hotel fará parceria com o serviço de limpeza da igreja da comunidade, que 

já esta acostumada com este tipo de proposta e estará aberta a negociações. 

 Com estas parcerias as sócias pretendem obter vivências, técnicas de negócio, grande 

rotatividade de atividades complementares do hotel, gerar oportunidades para músicos e 

profissionais “novos” no mercado, maior lucro sobre salário de empregados e evitar 

ignorâncias por parte de instalações que sustentem as necessidades do empreendimento, dos 

funcionários e dos clientes. 

4.7 Plano de Marketing 

  

 Neste tópico descreve-se as estratégias adotadas para o Mix de marketing, 4P’s: 

produto, preço, praça e promoção (Dornelas, 2016). 

 

4.6.1 Produto/serviço 

  

 Com base no levantamento de dados a fim de entender o perfil dos possíveis 

consumidores, preocupou-se em atender a necessidade de possuir um ambiente rústico, ou 

seja, um casarão de campo, mas também, aproveitando a estrutura já existente no local, 
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algumas instalações serão alusivas a um hotel mais urbano, agradando aos dois tipos de 

público.  

Além do serviço básico de um hotel, que é a hospedagem, estará disponível aos 

consumidores um restaurante (terceirizado) e um quiosque a beira da piscina, onde os mesmos 

poderão consumir lanches e bebidas produzidos pelo HI. Estes serviços serão opcionais, 

podendo ou não estar inclusos na hospedagem, pois alguns locais de turismo da região 

também oferecem serviço de alimentação.  

Para montar o quadro de atividades de entretenimento, relaxamento ou eventos 

ofertadas pelo hotel, utilizaram-se os resultados apresentados anteriormente na análise dos 

clientes, gerado pelo levantamento de dados previamente definidos pela autora. Com sentido 

de revisão, segue a classificação obtida em ordem decrescente de importância das atividades: 

Quadro 6- Classificação de atividades. 

 CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

1º  Trilhas/ Passeios a cavalo (80 respondentes); 

2º Piscina (63 respondentes); 

3º  Espaço para recreação infantil/estudantil (62 respondentes); 

4º  Espaço para ordenhar (61 respondentes); 

5º  Arvorismo (60 respondentes); 

6º  Pescaria (58 respondentes); 

7º  Massagem (55 respondentes); 

8º  Açude próprio para banho (51 respondentes); 

9º  Cancha de bocha (47 respondentes); 

10º  Espaço para alimentar animais (41 respondentes); 

11º  Espaço para eventos (39 respondentes); 

12º  Espaço para luau (38 respondentes); 

13º  Pedalinho/campo de futebol (37 respondentes); 

14º  Salão de jogos/ Campo de vôlei (36 respondentes); 

15º Espaço com fogueira (35 respondentes). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Após análise do local, pode-se constatar que o espaço possui estrutura/espaço para 

todas as atividades descritas, tendo a necessidade de construir a piscina e o espaço para luau e 
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de comprar alguns pedalinhos, bolas de futebol/vôlei, mesas de jogos e itens para arvorismo 

(Cadeirinha, mosquetões, capacete, luva, vagão, polia, cordas). 

Referente aos quartos, os mesmos irão conter os seguintes itens: TV a cabo, ar 

condicionado quente e frio, armário, criado mudo, abajur, frigobar, banheiro individual com 

chuveiro, privada, pia e espelho. Os quartos poderão ser adaptados conforme a necessidade 

dos clientes. Serão disponibilizados três (3) modelos de quarto, conforme as seguintes plantas 

baixas extraídas do site do trivago: 

A planta baixa A será composta de dois quartos separados e um banheiro conjunto, 

sendo a disposição inicial de: duas (2) camas Box casal e duas (2) camas Box solteiro. Sua 

composição inicial abriga até seis (6) pessoas, podendo haver variações para até dez (10). Ou 

seja, a disposição inicial pode ser modificada, duas (2) camas Box de casal e dois (2) beliches, 

até duas (2) camas Box de casal e duas (2) triliches. 

Figura 6- Planta baixa A 

 

Fonte: TripAdviser. 

 A planta baixa B reserva um quarto para três (3) pessoas, com banheiro particular 

incluso. Sua disposição é composta de uma (1) cama Box casal e uma (1) cama Box solteiro, 

podendo haver a alteração para (1) cama Box casal e uma (1) beliche, passando a abrigar até 

quatro (4) pessoas ou retirar a cama box solteiro, ficando um quarto para duas (2) pessoas ou 

a cama box casal, ficando um quarto para uma pessoa. 

3,5 m 
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Figura 7- Planta baixa B 

 

Fonte: TripAdviser. 

 Também serão ofertados vestiários com sanitários e chuveiros comunitários, com 

cabine nos mesmos moldes dos banheiros das plantas baixas acima, bem como quartos 

individuais, ou seja, sem banheiro. A necessidade do cliente será imperativa para escolha dos 

serviços prestados, ficando a critério do HI apenas organizar e realoca-los conforme os 

desejos. 

 

4.6.2 Praça 

 

Hotel Fazenda Ipê (HI) é um empreendimento de pequeno porte, regido por duas (2) 

sócias (sociedade limitada de lucro presumido) geneticamente ligadas, mãe e filha, e ficará 

localizado no interior de Agudo – RS, na localidade: Porto Alves (Figura 4 - Propriedade do 

Hotel Fazenda Ipê). Onde os visitantes tem acesso pelas RSCs 149, 287, 348, 400 e 481, 

conforme imagem a baixo: 

Figura 8- Mapa de acesso: Agudo. 

3,5 m 
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Fonte: Google Earth 2019. 

O local será situado em meio à natureza, com localização privilegiada e espaço 

abundante, com área de nove mil seiscentos e quarenta e três metros quadrados (9.643 m²), 

cerca de quinze hectares de terra (15hc), com pastagens, área de arroz/soja/milho, 

confinamento de ovinos e bovinos, açudes, galpão, acampamento a beira do rio Jacuí (com 

energia elétrica e ar condicionado), mangueira de animais, local para ordenha, criação de 

galinha caipira, suínos, etc, dos quais, imagina-se que serão utilizados menos de sete hectares 

(7hc), restando ainda grande potencial expansivo. 

Além disso, ficará a quinze quilômetros (15 km) do centro da cidade de Agudo, 

oferecendo a possibilidade de o cliente usufruir das atividades turísticas do município e não 

ficar engessado apenas ao hotel. A prefeitura municipal da cidade forneceu a imagem do 

folder utilizado para orientar os turistas na busca de atividades de lazer/entretenimento na 

cidade, sendo que o mesmo será disposto na recepção do HI. Segue-se a seguir a figura do 

mapa turístico de Agudo: 

Figura 9- Mapa turístico de Agudo – RS 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Agudo- RS. 

Os principais motivos que levaram a autora a escolher este local são: estar localizado 

próximo do aeroporto de Santa Maria – RS e o aeroporto de Porto Alegre- RS, o que 

demonstra grande vantagem ao deslocamento dos possíveis clientes por vias aéreas e, 

posteriormente, em vias térreas em cerca de uma (1) ou três (3) horas pela RSC 287, 

localização privilegiada, terreno plano que exigirá pouco investimento em terraplanagem, ao 

mesmo tempo em que possui terrenos com coxilhas, arvores e açudes com vantagem de poder 

acomodar certas atividades do HI, algumas estruturas já existentes e propriedade familiar, ou 

seja, sem custo de aquisição de terreno.  

 

4.6.3 Promoção 

 

O setor do plano estratégico voltado para promoção apresenta os formatos de 

divulgação do HI, sendo ela composta de campanhas publicitárias, redes sociais, rádios, etc. 
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As redes sociais contarão como divulgação chave do HI, pois além de grande alcance e 

facilidade, possui gratuidade constante. 

Referente às redes sociais, será criado: Facebook, Instagran e site do HI, neles serão 

postados às fotos dos ambientes particulares, ambientes sociais e estrutura que totalizam as 

atividades, mapa de localização do hotel para orientar o hóspede na sua chegada, bem como, 

fotos dos futuros clientes (ficando a critério dos mesmos). Também possuindo informações 

importantes do hotel, como a descrição do empreendimento, divulgação de promoções, 

oficinas, eventos e sorteios, sendo atualizado e monitorado diariamente.  

Referente aos meios de comunicação voltados ao relacionamento mais direto com o 

cliente, alusivos a sanar dúvidas e reservar hospedagens, incidirá na criação do email do HI 

(visto que para criação das redes sociais, é obrigatório o uso do mesmo), bem como comprar 

um celular para empresa (whatsapp). Tendo em mente que estes investimentos possibilitarão 

maior aproximação com cliente, baixo custo e fácil monitoramento. 

Relativo às parcerias com profissionais para oficinas, mercados, voluntários de 

entretenimento e com o restaurante Produtos coloniais da terra, o intuito é engajar 

corporações que queiram realizar reuniões, treinamentos e eventos, bem como atrair clientes 

para as atividades dos HI, visando tornar-se foco de excursões, dias de campo, colônia de 

férias, aprendizado complementar, relaxamento, referência de qualidade, referência em 

produtos orgânicos, etc, a fim de aumentar o número de hospedagens gradativamente.  

Além dos meios mencionados acima, o HI contará com informativos em rádios (todo 

mês) sobre as atividades, acomodações, preços, datas, dentre outras informações relevantes, 

bem como distribuição de flyers (mês sim, mês não) em pontos estratégicos da cidade 

(Emater, mercados, prefeitura municipal, etc). Em alusão a pontos estratégicos da cidade, será 

sugerida a implantação de placas de sinalização nas rodovias de acesso e no município de 

Agudo, sendo elas do tipo vertical (atrativo turístico), com fundo marrom e letras brancas de 

acordo com as exigências do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER- RS).  

As ações planejadas e declaradas anteriormente despenderão de maior abrangência no 

primeiro ano de existência do HI, visto que é necessário difundir a marca do hotel, criar uma 

relação com o público que o hotel pretende atrair, para posteriormente fideliza-los, tornando-

os cliente e gerando lucro ao estabelecimento.  
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Após este primeiro ano de maior esforço, o HI continuará com as mesmas ações 

podendo variar o número de informativos em rádios, sorteios, flyers, cortesias e ofertas. Após 

avaliações de retorno de ano em ano, as ações que angariarem mais vantagens ao HI serão 

mantidas. Pensando nestas ações e seu controle administrativo, elaborou-se o seguinte quadro, 

sendo este, atualizado e monitorado de seis (6) em seis (6) meses ou de ano em ano pela 

administradora.  

Quadro 7- Ação Promocional 

Ação 

promocional 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Sorteio de uma 

(1) diária no HI 

para casal via 

Instagran e rádio. 

X X X X X X 

Sorteio de duas 

(2) diárias no HI 

para casal via 

Facebook. 

X   X   

Oferta de diárias 

com 20% de 

desconto. 

X X X X X X 

Informativos em 

rádios 

X X X X X X 

Flyers X  X  X  

Cortesia na 

primeira diária de 

crianças de até 

sete (7) anos no HI 

X X X X X X 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.6.4 Preço 

 

Após análises em sites como: Trivago, Booking.com e TripAdvisor em um busca de 

média de diárias de hotéis na região de Agudo e seu entorno, concluiu-se que o valor da diária 

irá ficar em torno de duzentos e oitenta reais (R$ 280,00) nos meses de Setembro a novembro 

e Dezembro a fevereiro, meses em que o levantamento de dados demonstrou maior 

porcentagem de hospedagem dos possíveis clientes, e cento e quarenta reais (R$ 140,00) no 
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restante dos meses menos movimentados (estes preços podem variar conforme a passagem do 

tempo). 

Os preços das atividades dependerão do custo de manutenção dos equipamentos, 

funcionários e depreciação. Já os custos dos produtos confeccionados e vendidos no HI 

dependerão do custo da mão de obra, custo da matéria prima, alem do valor de serem 

produtos caseiros, constituídos com ingredientes orgânicos e ótima qualidade. Os valores dos 

passeios turísticos na cidade dependerão da taxa cobrada pelos mesmos, gasolina e número de 

horas despendidas, não conseguindo opinar com propriedade sobre estes preços antes da 

abertura do empreendimento.  

Sendo possível apenas indagar os preços das atividades de entretenimento com base 

em pesquisas no site do TripAdviser (seguindo uma mediana dos preços encontrados), 

conhecimentos básicos da autora sobre a região e dados repassados pelo Alan Müller, segue o 

quadro abaixo: 

Quadro 8- Atividade X Preço 

ATIVIDADE PREÇO 

Piscina R$ 10,00 p/dia 

Passeios a cavalo R$ 50,00 p/hora 

Cancha de bocha R$ 05,00 p/dia 

Açude próprio para banho R$ 10,00 p/dia 

Espaço para alimentar os animais R$ 30,00 p/6 horas 

Espaço para ordenha R$ 10,00 p/dia 

Arvorismo R$ 60,00 p/hora 

Massagem R$ 20,00 p/40 minutos 

Espaço com fogueira R$ 05,00 p/ dia.noite 

Espaço para luau R$ 05,00 p/noite 

Espaço para eventos- Aluguel (variável) R$ 600,00 p/noite 

Espaço para eventos- Participante (variável) R$ 25,00 p/noite 

Pedalinho R$ 25,00 p/hora 

Salão de jogos R$ 30 p/dia 

Campo de futebol R$ 10,00 p/2 horas 

Campo de vôlei R$ 10,00 p/2 horas 
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Pescaria R$ 05,00 p/dia 

Espaço para recreação infantil/Estudantil R$ 05,00 p/dia 

Trilhas R$ 25,00 p/dia 

Oficinas/apresentações  Variável/indefinido 

Total unitário com evento-aluguel: R$: 911,00 

Total unitário com evento-participante: R$: 336,00 

Total unitário sem evento/ todas atividades: R$: 311,00 

Fonte: Internet, Müller e autora. 

Especificando o que foi mencionado anteriormente no tópico: promoção e declarando 

a critério de melhor compreensão, o HI contará com oferta de diárias promocionais de 20% de 

desconto nos primeiros seis (6) meses de negócio, variando de cem (R$100,00) a cento e 

sessenta (R$ 160,00) reais e sorteio contínuo, via Facebook/rádio, de duas (2) diárias para 

casal a cada três (3) meses, e uma (1) diária para casal todos os meses, via Instagran/rádio, 

sendo elas compensadas pelo consumo de produtos e atividades dentro do estabelecimento. 

As atividades de entretenimento do HI poderão ser adquiridas junto com a 

hospedagem em um pacote de duzentos e trinta reais (R$ 280,00) ou utilizadas separadamente 

conforme o desejo, as variações ficarão conforme a demanda do cliente. Sendo cortesia à 

primeira diária de crianças de até sete (7) anos no HI (implantado permanentemente/não 

incluso as atividades do empreendimento). 

 

4.7 Plano financeiro 

 

 A seguir serão demonstradas as estratégias adotadas pelo HI na visão estatística do 

negócio, sendo elas, projeções baseadas em sites de internet e contato com responsável por 

armazenar dados do turismo em Agudo. O fato do empreendimento ainda não existir e não 

possuir concorrente direto na cidade e região limitou o levantamento de dados. 

 

4.7.1 Custos de Abertura 
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 O quadro a seguir explana o orçamento de custos inicial básico, sendo baseado em 

preços obtidos no site da loja: Magazine Luiza: 

Figura 10- Investimento fixo 
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Fonte: Elabora pela autora no Software do SEBRAE. 

 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ %*

Construções 350.000,00                         4,0%

Reformas/designe (100 mil) e construções (200 mil) 350.000,00                           

Máquinas e Equipamentos 73.949,56                           10,0%

Ar condicionado 9 mil BTUs 10 uni) 9.000,00                               

Telefone com fio (10 uni) 350,00                                  

TV LED 32' (10 uni) 7.409,00                               

Frigobar (10 uni) 5.272,50                               

Mini geladeira retro (2 uni) 668,06                                  

Modelador de cachos (2 un) 100,00                                  

Secador de cabelo kit comcachpinha (10 uni) 1.000,00                               

Projetor Data show Profissional (1 uni)/Telão com suporte (1uni) 454,00                                  

Móveis e Utensílios 20.525,00                           10,0%

Cama box solteiro (10 uni ) 2.700,00                               

Cama box casal (10 uni) 3.600,00                               

Triliche (5 uni ) 2.725,00                               

Criado mudo extenso (10 uni) 2.000,00                               

Maca para massoterapia/reike (2 uni) 600,00                                  

Utensílios de cozinha (vários) 5.000,00                               

Mesa/cadeiras reunião (2 uni) 700,00                                  

Guarda roupas 2 portas (10 uni) 2.000,00                               

Toalhas/roupa de cama (10) 400,00                                  

Abajur 800,00                                  

Computadores 4.948,00                             20,0%

Roteadores (4 uni)/ Repetidores (4 uni) 998,00                                  

Notbook (3 uni) 2.700,00                               

Celular Galaxy A50 128gb 1.250,00                               

Taxa de Franquia -                                     0,0%

Veículos 11.000,00                           20,0%

Gol quadrado da empresa (2) 8.000,00                               

Moto Fan (1) 3.000,00                               

Outros 8.400,00                             0,0%

Sinuca (1 uni) 850,00                                  

Pebolim (1 uni) 450,00                                  

Ping pong (1 uni) 400,00                                  

Futibol de botão (1uni) 400,00                                  

Fliperama (vários) 2.000,00                               

Hayr joger (1 uni) 700,00                                  

Jogos de tabuleiro (vários) 400,00                                  

Mesas/cadeiras para recriação 900,00                                  

Mesa poker profissional (1 uni) 2.000,00                               

Jogos de roleta e dardo (vários) 300,00                                  

Total Investimento Fixo 468.822,56                         2.219,75         

* - Percentual de depreciação por grupo.

INVESTIMENTO FIXO
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4.7.2 Faturamento 

 

 A seguir, descreve-se qual a projeção de vendas dos produtos e serviços do HI, bem 

como, os critérios para tais valores: 

Figura 11- Faturamento Mensal 

 

 

  

Custo Direto 
                 
79.500,00   TOTAL DE SERVIÇOS  

                        
516.500,00  

Fonte: Elabora pela autora no Software do SEBRAE. 

Custo Direto Faturamento % do Faturamento

Produtos 93.340,00          501.150,00           49,2%

Serviços 79.500,00          516.500,00           50,8%

Total 172.840,00        1.017.650,00        

ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL

TOTAIS

Vendas Unitárias Custo Unit.
Custo da 

Mercadoria

Preço de Venda 

Unitário
Faturamento

Piscina 2.300 4,00                         9.200,00           10,00                   23.000,00                         

Passeios a cavalo 1.900 10,00                       19.000,00          50,00                   95.000,00                         

Cancha de bocha 900 1,00                         900,00              5,00                     4.500,00                           

Açude próprio para banho 500 2,00                         1.000,00           10,00                   5.000,00                           

Espaço para alimentar os animais 1.000 2,00                         2.000,00           30,00                   30.000,00                         

Espaço para ordenhar 1.800 4,00                         7.200,00           10,00                   18.000,00                         

Arvorismo 2.000 10,00                       20.000,00          60,00                   120.000,00                       

Massagem 1.500 5,00                         7.500,00           20,00                   30.000,00                         

Espaço com fogueira 500 0,40                         200,00              5,00                     2.500,00                           

Espaço para luau 1.000 0,10                         100,00              5,00                     5.000,00                           

Espaço para eventos- Aluguel (variável) 4 100,00                     400,00              600,00                 2.400,00                           

Espaço para eventos- Participante (variável) 1.000 9,00                         9.000,00           25,00                   25.000,00                         

Pedalinho 1.050 0,20                         210,00              25,00                   26.250,00                         

Salão de jogos 1.500 10,00                       15.000,00          30,00                   45.000,00                         

Campo de futebol 100 0,10                         10,00                10,00                   1.000,00                           

Campo de vôlei 100 0,10                         10,00                10,00                   1.000,00                           

Pescaria 200 0,10                         20,00                5,00                     1.000,00                           

Espaço para recreação infantil/Estudantil 1.800 0,50                         900,00              5,00                     9.000,00                           

Trilhas 2.300 0,30                         690,00              25,00                   57.500,00                         

Estimativa de Custos Estimativa de Vendas

PRODUTOS

Descrição do Produto

CMV 93.340,00                 501.150,00                       

Vendas Unitárias Custo Unit.
Custo Direto 

do Serviço

Preço de Venda 

Unitário
Faturamento

Hospedagem com passaporte 1.300 55,00                       71.500,00          280,00                 364.000,00                       

Passaporte para todas as atividades s/estadia 500 8,00                         4.000,00           290,00                 145.000,00                       

Ingresso sem atividades 500 8,00                         4.000,00           15,00                   7.500,00                           

-                   -                                   

SERVIÇOS

TOTAL DE PRODUTOS

Descrição do Serviço

Estimativa de Custos Estimativa de Vendas



78 

 

 Os dados preenchidos no software do SEBRAE foram baseados com contatos 

telefônicos com Alan Müller (Secretário de desenvolvimento turístico de Agudo), pesquisas 

bibliográficas e documentais em sites de hotéis com mais de trinta (30) anos no mercado e 

sites de hospedagens como trivago e tripadvisor, bem como, no pressuposto da variação do 

fluxo de turistas em agudo, ressaltados na introdução desta monografia e baseado no 

desconhecimento da marca HI, fez-se a media de aproximadamente duas mil (2000) pessoas 

hospedagens por mês, vinte e quatro mil (24000) por ano, cerca de quarenta por cento (40%) 

do total de turista que passam por Agudo. Aceitando algumas sugestões do próprio software, 

como a de projeção de vendas de dez por cento (10%) ao ano. 

 

4.7.3 Custos de mão de obra 

 

 Partindo da premissa de que um empreendimento não se administra sozinho, tem-se a 

seguinte imagem, sendo os salários declarados, baseados no PIS de cada profissão (Salários 

das profissões, 2019): 

Figura 12- Custos (mão de obra) 

 

Fonte: Elaborado pela autora no software do SEBRAE 

 

4.7.4 Custos fixos totais 

 

Cargo/Função Nº func. Salário %* Encargos Total

Salva vidas 3 1.150,00 66,34% 762,91                5.738,73               

Massoterapeuta 2 1.050,00 66,34% 696,57                3.493,14               

Aprendiz massoterapeuta 1 600,00 66,34% 398,04                998,04                  

Guarda rural 2 1.000,00 66,34% 663,40                3.326,80               

66,34% -                     -                       

Monitor de atividades de entretenimento 2 1.010,00 66,34% 670,03                3.360,07               

Monitor de atividades de lazer e esporte 4 1.010,00 66,34% 670,03                6.720,14               

Aprendiz de atividades de lazer e esporte 2 723,00 66,34% 479,64                2.405,28               

66,34% -                     -                       

66,34% -                     -                       

66,34% -                     -                       

Comissões (vide aba Comissões) -                 66,34% -                     -                       

TOTAL 16 15.656,00     10.386,19         26.042,19           

Valor a ser retirado mensalmente

Alíquota de INSS 11,00%

Retirada dos Sócios (Pró-Labore)

CUSTOS COM MÃO DE OBRA

20.000,00                                

Como é calculada a alíquota

Veja sua necessidade
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 Com base no preenchimento de dados das tabelas acima, obteve-se os custos fixos 

totais do empreendimento: 

Figura 13- Custos fixos totais 

CUSTOS FIXOS 

    

 

Discriminação Valor R$ 

 

 
Mão-de-Obra + Encargos                             26.042,19    

 
Retirada dos Sócios (Pró-Labore)                             22.200,00    

 
Água   

 

 
Luz                             10.000,00  

 

 
Telefone                                  100,00  

 

 
Contador   

 

 
Despesas com Veículos                                  600,00  

 

 
Material de Expediente e Consumo   

 

 
Aluguel   

 

 
Seguros                               1.000,00  

 

 
Propaganda e Publicidade                                  600,00  

 

 
Depreciação Mensal                               2.219,75   

 
Manutenção                             15.000,00  

 
Condomínio   

 

 
Despesas de Viagem   

 

 
Serviços de Terceiros                             20.000,00  

 

 
Ônibus, Táxis e Selos   

 

 
Outros                                        -    

 

 
    

 

 
TOTAL                            97.761,95  

 Fonte: Elaborado pela autora no software do SEBRAE 

 

4.7.5 Tributos 

 

 Mediante aos valores obtidos com as operações financeiras do empreendimento, o 

mesmo se enquadrou no lucro presumido, gerando a seguinte tributação: 

Figura 14- Tributação 
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Fonte: Elaborado pela autora no software do SEBRAE 

 

4.7.6 Indicadores financeiros 

  

 Com os custos, faturamento e tributos são realizados análises de indicadores do 

empreendimento, bem como a sua sazonalidade, analisando e demonstrando prejuízo ou lucro 

do mesmo, ou seja, sua viabilidade. Onde, como já demonstrado anteriormente, o HI possui 

lucro de quase cinquenta e dois por cento (52%), ou seja, é viável. Segue abaixo as 

demonstrações: 

Figura 15- Indicadores financeiros 

Faturamento Mensal 1.017.650,00          

IMPOSTOS EI SIMPLES LUCRO PRESUMIDO LUCRO REAL

IR - Imposto de Renda -                                 

CSLL - Contribuição Social -                                 

COFINS - Contribuição Financeira Social -                                 -                        

PIS - Programa de Integração Social -                                 -                        

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados -                                 -                        

ICMS - Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços 79.006,20                       79.006,20              

ISS - Imposto sobre Serviços -                                 -                        

TOTAL DE IMPOSTOS -                       -                               79.006,20                     79.006,20            

RELAÇÃO PERCENTUAL DE IMPOSTOS 0,00% 0,00% 7,8% 7,8%

ENCARGOS

INSS -                        -                                 7.571,20                         7.571,20                

SESI, SESC OU SEST -                        -                                 234,84                            234,84                   

SENAI,SENAC OU SENAT -                        -                                 156,56                            156,56                   

SEBRAE -                        -                                 93,94                             93,94                    

INCRA -                        -                                 31,31                             31,31                    

FGTS -                        1.252,48                         1.252,48                         1.252,48                

Acidente de Trabalho -                        -                                 469,68                            469,68                   

Salário Educação -                        -                                 391,40                            391,40                   

TOTAL DE ENCARGOS -                       1.252,48                       10.201,41                     10.201,41            

TOTAL GERAL DA TRIBUTAÇÃO -                       1.252,48                       89.207,61                     89.207,61            

SIMULADOR TRIBUTÁRIO -- TOTAL

 FATURAMENTO EXCEDE 

O PERMITIDO              R$ 

3.600.000,00 AO ANO 

 FATURAMENTO 

EXCEDE O 

PERMITIDO              

R$ 81.000,00 AO 

ANO 
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 Segue a seguir a sazonalidade calculada de um (1) ano do empreendimento: 

Figura 16- Sazonalidade no primeiro (1) ano. 

Investimento 518.822,56                                    Faturamento 1.017.650,00                  

Capital de Giro -                                                Custos Variáveis 399.405,45                     39,25%

Total 518.822,56                                    Custos Fixos 97.761,95                      9,61%

Resultado Operacional 520.482,60                     51,15%

Financiamento -                                                Investimentos -                                0,00%

Capital Próprio 518.822,56                                    Resultado 520.482,60                     51,15%

Operacional

Mensal 160.919,24                                    

Diário 6.436,77                                        

Financeiro

Mensal 160.919,24                                    

Diário 6.436,77                                        

Econômico

Lucro Desejado -                                              0,00%

Mensal 160.919,24                                    

Diário 6.436,77                                        

Dias Úteis 25

Prazo Médio de Recebimento 9

Ciclo Financeiro 0,00 X

Rotação do Estoque 1,23 dias Saldo das contas do Balanço 156.428,04 X

Margem de Contribuição 60,75%

Média Mensal 48,75%

Rentabilidade

Média Mensal 82,45% Resultado Operacional 3 meses

Período de 60 meses 146.645,00% Resultado Final 3 meses

Endividamento Geral

Grau de Endividamento 0 TMA - Taxa Mínima de Atratividade 11,35%

TIR - Taxa Interna de Retorno 989,34%

VPL - Valor Presente Líquido 16.422.259,48                

Acréscimo no Preço 10,0% Acréscimo nas Vendas 10,0%

Receita 1.119.415,00                                  Receita 1.119.415,00                  

Custo Variável 399.405,45                                    Custo Variável 439.346,00                     

Custo Fixo 97.761,95                                      Custo Fixo 97.761,95                      

Resultado Operacional 622.247,60                                    Resultado Operacional 582.307,06                     

Investimentos -                                                Investimentos -                                

Resultado Final 622.247,60                                    Resultado Final 582.307,06                     

Redução no Custo da Mercadoria 10,0% Redução no Custo Fixo 10,0%

Receita 1.017.650,00                                  Receita 1.017.650,00                  

Custo Variável 382.121,45                                    Custo Variável 399.405,45                     

Custo Fixo 97.761,95                                      Custo Fixo 87.985,75                      

Resultado Operacional 537.766,60                                    Resultado Operacional 530.258,80                     

Investimentos -                                                Investimentos -                                

Resultado Final 537.766,60                                    Resultado Final 530.258,80                     

Política de Descontos 10,0%

Receita 915.885,00                                    

Custo Variável 399.405,45                                    

Custo Fixo 97.761,95                                      

Resultado Operacional 418.717,60                                    

Investimentos -                                                

Resultado 418.717,60                                    

Taxa de Retorno

Lucratividade

Prazo de Retorno do Investimento

INDICADORES FINANCEIROS

Necessidade de Capital de Giro

-

200.000,00 

400.000,00 

600.000,00 

800.000,00 

1.000.000,00 

1.200.000,00 

1.400.000,00 

1.600.000,00 

1.800.000,00 

Receita Custo Total

Recursos Necessários

Ponto de Equilíbrio

Estoques e Disponibilidade de Capital

Indicadores de Desempenho

Análise de Sensibilidade

Resumo Financeiro
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Fonte: Software do SEBRAE 

 

4.7.7 Demonstração de resultados 

 

 Conclui-se a análise financeira com a estrutura geral dos resultados financeiros 

teóricos obtidos: 

Figura 17- Estrutura dos resultados totais 

out / 19
nov / 19

dez / 19
jan / 20

fev / 20
mar / 20

abr / 20
mai / 20

jun / 20
jul / 20

ago / 20
set / 20

 1. Receita Total
508.825,00 

610.590,00 
712.355,00 

814.120,00 
915.885,00 

1.017.650,00 
712.355,00 

814.120,00 
915.885,00 

1.017.650,00 
1.119.415,00 

1.221.180,00 

 2. Custos Variáveis Totais
199.702,73 

239.643,27 
279.583,82 

319.524,36 
359.464,91 

399.405,45 
279.583,82 

319.524,36 
359.464,91 

399.405,45 
439.346,00 

479.286,54 

 3. Margem de Contribuição
309.122,28 

370.946,73 
432.771,19 

494.595,64 
556.420,10 

618.244,55 
432.771,19 

494.595,64 
556.420,10 

618.244,55 
680.069,01 

741.893,46 

 4. Custos Fixos
97.761,95 

97.761,95 
97.761,95 

97.761,95 
97.761,95 

97.761,95 
97.761,95 

97.761,95 
97.761,95 

97.761,95 
97.761,95 

97.761,95 

 5. Resultado Operacional
211.360,33 

273.184,78 
335.009,24 

396.833,69 
458.658,15 

520.482,60 
335.009,24 

396.833,69 
458.658,15 

520.482,60 
582.307,06 

644.131,51 

 6. Investimentos
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

 7. Outros Investimentos

 8. Resultado Líquido Financeiro
211.360,33 

273.184,78 
335.009,24 

396.833,69 
458.658,15 

520.482,60 
335.009,24 

396.833,69 
458.658,15 

520.482,60 
582.307,06 

644.131,51 

Aporte de Capital
-

               

Acumulado no Ano
211.360,33 

484.545,11 
819.554,35 

1.216.388,05 
1.675.046,20 

2.195.528,80 
2.530.538,04 

2.927.371,74 
3.386.029,89 

3.906.512,49 
4.488.819,55 

5.132.951,07 

Lucratividade Mensal
41,5%

44,7%
47,0%

48,7%
50,1%

51,1%
47,0%

48,7%
50,1%

51,1%
52,0%

52,7%

Rentabilidade Mensal
40,7%

52,7%
64,6%

76,5%
88,4%

100,3%
64,6%

76,5%
88,4%

100,3%
112,2%

124,2%

Estagio de Crescimento da Atividade
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

Sazonalidade
50,00%

60,00%
70,00%

80,00%
90,00%

100,00%
70,00%

80,00%
90,00%

100,00%
110,00%

120,00%

Variação do Custo Fixo
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,00 0

49,45%

Primeiro Ano

SAZONALIDADE - PRIMEIRO ANO

Necessidade de Capital de Giro

Lucratividade

Inicial

120000000,0%

140000000,0%

SAZONALIDADE  -PRIMEIRO ANO
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Fonte: Software do SEBRAE. 

 

4.8 Canvas 

 

VALOR R$ %

1.017.650,00 100,00%

712.355,00 70,00%

305.295,00 30,00%

399.405,45 39,25%

172.840,00 16,98%

8,00% 81.412,00 8,00%

79.006,20 7,76%

5,00% 50.882,50 5,00%

Previsão de Inadimplência 1,50% 15.264,75 1,50%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

618.244,55 60,75%

97.761,95 9,61%

26.042,19 2,56%

22.200,00 2,18%

0,00 0,00%

10.000,00 0,98%

100,00 0,01%

0,00 0,00%

600,00 0,06%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

1.000,00 0,10%

600,00 0,06%

2.219,75 0,22%

15.000,00 1,47%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

20.000,00 1,97%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

520.482,60 51,15%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

-                                     0,00%

-                                     0,00%

520.482,60 51,15%

ESTRUTURA GERENCIAL DE RESULTADOS

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria + Custo do Serviço)

Vendas (à vista)

Vendas (a prazo)

DISCRIMINAÇÃO

 1. Receita Total

 2. Custos Variáveis Totais

Impostos Federais (PIS, COFINS, IPI ou SUPER SIMPLES)

Impostos Estaduais (ICMS)

 3. Margem de Contribuição

Outros Custos Variáveis

Imposto Municipal (ISS)

Cartões de Crédito e Débito

Comissões

Serviços de Terceiros

 4. Custos Fixos Totais

Telefone

Contador

Água

Luz

Mão-de-Obra + Encargos

Retirada dos Sócios (Pró-Labore)

Despesas de Viagem

Contribuição Social - CS

Aluguel

Despesas com Veículos

Material de Expediente e Consumo

Ônibus, Táxis e Selos

Seguros

Propaganda e Publicidade

Depreciação Mensal

Manutenção

Condomínio

 5. Resultado Operacional

Outros Custos Fixos

8. Resultado Líquido Financeiro

 6. Investimentos

Financiamento

7. Imposto Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social (Presumido/Real)

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ



84 

 

 A seguir será demonstrado o empreendimento do HI com uma proposta organizada, 

esquematizada e bem apresentada (Quintella, 2019). 

Figura 18- CANVAS 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com esta imagem existiu o cuidado de explanar, de forma única, o cenário universal 

da corporação, além de visualizar os aspectos mais notáveis do modelo de negócio, 

completando as discussões dos resultados adquiridos com esta pesquisa e prosseguindo para a 

área que se dedica conclusão da monografia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O assunto referente às considerações finais reserva a atual monografia, explanar se as 

investigações realizadas durante seu desenvolvimento estão de acordo com os objetivos 

afirmados (analise setorial, analise de mercado, elaborar estrutura organizacional, elaborar 

plano de marketing, elaborar plano operacional, elaborar plano financeiro e elaborar canvas), 

bem como o encerramento de mais um capítulo na vida de uma estudante de administração, 

buscando testar todos os conhecimentos adquiridos pela mesma durante todo o curso e quem 

sabe apropriar-se da atividade para um trabalho autônomo administrativo ou praticar o 

negócio.  

O encerramento deste capítulo não remete a conclusão da busca por informações 

relevantes ao negócio explanado, pois sempre podemos expandir nossos conhecimentos, orçar 

novas atividades e técnicas para realizar novos episódios da pesquisa, do ramo administrativo 

e do empreendimento instalado ou futuro. 

Com base nas análises de estrutura, mercado, hoteleira e financeira (Plano de 

negócio), buscou-se entender a importância de um hotel fazenda em Agudo. Estas 

investigações possuíram grande importância em sentido acadêmico: para avaliação da 

instituição perante o aluno, social/empresarial: para registro de informações importantes de 

mercado em Agudo-RS e de autoconhecimento: para a própria autora do PN vencer as 

dificuldades de saúde de sua família, administrar a propriedade sozinha, entender a 

importância do plano de negócio ao pensar em iniciar um negócio e vencer seus medos de 

estar em evidência. 

Quanto à escolha de localização do empreendimento, carinhosamente apelidado de HI 

(oi em inglês), está relacionado veemente ao fato das sócias serem donas do local e sentirem a 

necessidade de implantar um negócio que valorizasse os seus esforços, aumentasse seus 

lucros e cultivasse a tradição alemã (genética da família), bem como a evolução turística e 

econômica de Agudo e do próprio estado do Rio grande do Sul. O que foi apoiado com base 

nas análises de mercado, que demonstraram que a economia e o turismo apresentam pontos a 

serem explorados como: produtos diferenciados, atividades de entretenimento, hospedagem, 

investimento de empresários, etc. 
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De acordo com os resultados obtidos com a análise de mercado e estrutural do HI, 

considerou-se que o hotel sanaria várias necessidades dos clientes e ainda ficaria com 

território disponível para expansões estruturais e de atividades. Pois seu público alvo, em 

grande maioria, possui faixa etária entre dezoito (18) a trinta e cinco (35) anos, classe B e C 

(em torno de dois a oito mil reais), grau de escolaridade de ensino médio completo e costuma 

viajar em casal ou com amigos/filhos e ficar até cinco (5) dias hospedados. Está analise 

demonstrou grande potencial expansivo e de aprendizagem mútua, tanto das sócias como dos 

clientes, pressentindo que mais análises futuras poderão ser feitas em prol dos mesmos. 

Quanto ao plano financeiro, o investimento total necessário ficou em quinhentos e 

dezoito mil reais com cinquenta e seis centavos (R$ 518.822,56), sendo ele distribuído em 

custos fixos de noventa e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos 

(R$ 97.761,95) e custos variáveis de trezentos e noventa e novo mil, quatrocentos e cinco 

reias e quarenta e cinco centavos (R$ 399.405,45). Além disso, estimou-se que o faturamento 

seria de um milhão, dezessete mil, seiscentos e cinquenta reias por ano (R$ 1.017.650,00), 

com ponto de equilíbrio (valor que a empresa precisa faturar para manter seus custos anuais) 

de cento e sessenta mil, novecentos e dezenove reais com vinte e quatro centavos (R$ 

160.919,24) no primeiro ano. Ademais, sua taxa de rentabilidade será de oitenta e dois por 

cento (82,45%) no primeiro ano e sua taxa de lucratividade ficou em quarenta e oito por cento 

(48,75%), também no primeiro ano. 

Por fim, após a apresentação de todas as informações mercadológicas e financeiras, 

considera-se que o hotel fazenda em Agudo-RS é importante para o município e viável, 

atingindo o problema de pesquisa do PN, justificativa e os objetivos (geral e específicos) 

traçados no inicio da pesquisa, visto que, foram confeccionados os planos de marketing, 

operacional, organizacional, financeiro e setorial, bem como a analise de mercado e o 

CANVAS. 

Como contribuições, o presente estudo trouxe entendimentos sobre o ramo hoteleiro 

voltado para turistas rurais no Rio grande do Sul e todo o mercado que o envolve, bem como, 

suscitar orgulho na autora pelo próprio projeto e autoconhecer a força do seu “Em Si ôntico”. 

Por fim, esta pesquisa, permitiu que a importância de um hotel fazenda em Agudo fosse 

analisada e, de certa forma, medida. Considera-se então que seus objetivos foram atingidos e 

são suficientes para a conclusão deste plano de negócio.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a),  

O (a) Sr (a) está sendo convidado a participar da pesquisa: “PLANO DE NEGÓCIO: a 

importância da abertura de um hotel fazenda em agudo e sua viabilidade”, mais 

especificamente, de um QUESTIONÁRIO. O qual tem por objetivo gerar informações que 

serão úteis no desenvolvimento do Trabalho de conclusão de curso (TCC) da aluna do curso 

de Administração da Antônio Meneghetti Faculdade Luana Bartmann de Medeiros. 

Sua participação voluntária no estudo consistirá em responder um questionário 

anônimo, com treze (13) questões fechadas, sobre seu perfil básico, opinião sobre o 

desenvolvimento turístico do município e interesses diante um hotel fazenda. A coleta de 

dados terá uma duração de mais ou menos quinze (15) minutos.  

O (a) Sr (a) tem a liberdade de participar, ou não da pesquisa, ou seja, possui caráter 

voluntário, ficando em seu critério e acordado o seu consentimento automático, somente, após 

o início do preenchimento do questionário em questão. Está assegurada (o) a garantia do 

sigilo das suas informações, possuindo os dados coletados apenas cunho acadêmico. O (a) Sr 

(a) não terá nenhuma despesa e não há compensação financeira relacionada à sua participação 

na pesquisa.  

Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa os (as) participantes poderão entrar em 

contato com a responsável pelo estudo: Luana Bartmann de Medeiros, que pode ser localizada 

na Antônio Meneghetti Faculdade (telefone 55 - 992329363) das sete (7) as dez (10) horas da 

noite ou pelo email luanabart@hotmail.com. 

Este termo será assinado pela responsável do estudo, ficando este anexado em seu 

trabalho de conclusão de curso e disponível a quem interesse para revisão ou poder próprio.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou foi lido para 

mim, sobre a pesquisa: QUESTIONÁRIO. Discuti com a aluna LUANA BARTMANN 

DE MEDEIROS sobre minha decisão em participar da coleta de dados de sua pesquisa. 

Ficaram claros para mim os propósitos do estudo, os procedimentos, garantia de sigilo, 

de esclarecimentos permanentes, isenção de despesas e do consentimento automático ao 

responder as questões. Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

Declaro que obtive de forma ética, apropriada e voluntária o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de cem (100) entrevistados perante a sua 

participação neste estudo. 

 ________________________________ __/____/____  

Assinatura da responsável pelo estudo. 
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APÊNDICE B – Carta de aceitação (enviado ao proprietário dos Produtos coloniais da terra, 

visando o aceite para realizar a coleta de dados em seu estabelecimento). 

 

CARTA DE ACEITAÇÃO 

 

 

Confirmo que o empreendimento _________________________________, de propriedade de 

__________________________________, aceita fazer parte do levantamento de dados 

(método: survey) para a monografia “Plano de negócio: A IMPORTÂNCIA DE UM 

HOTEL FAZENDA EM AGUDO”, da aluna do curso de bacharel em Administração, 

Luana Bartmann de Medeiros, e sob orientação do professor Alexandre Reis.  

Permaneço conhecedor das metodologias de pesquisa e proponho que o nome do 

empreendimento e uma breve descrição seja acrescida ao trabalho final. 

 

 

 

________________________ 

Proprietário 

 

 

 

 __________ de 2019. 

 

 

 

 



99 

 

APÊNDICE C – Questionário. 

 

QUESTIONÁRIO 

 Agradeço a disponibilidade de participar desta pesquisa anônima e engrandecer o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de uma futura Administradora. Ao responder o 

seguinte formulário, automaticamente, estará de acordo com o termo de consentimento livre 

esclarecido. 

 

1. Você já foi a um hotel fazenda? 

( ) Sim  ( ) Não 

 

2. Você iria a um hotel fazenda, que atendesse as suas necessidades, localizado em 

Agudo- RS? Caso a resposta seja não, pare de preencher este questionário. 

( ) Sim  ( ) Não 

 

3. Na hora de escolher sua hospedagem, o fato do Hotel possuir ações a favor da 

preservação ambiental e promover o desenvolvimento consciente do turismo, 

interfere? 
( ) Sim  ( ) Não 

 

4. Como avalia o desenvolvimento da atividade turística em Agudo-RS? 

( ) Muito desenvolvida ( ) Desenvolvida ( ) Pouco desenvolvida ( ) Não sabe 

 

5. Gênero? 

( ) Feminino  ( ) Masculino  ( ) Outro 

 

6. Idade? 

( ) 18 à 25 anos   ( ) 25 à 35 anos    

 ( ) 35 à 45 anos    ( ) 45 à 55 anos    

 ( ) Acima de 55 anos 

 

7. Qual seu grau de instrução? 

( ) Ensino Fundamental completo  ( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino superior completo    ( ) Pós graduação completo 
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8. Renda mensal? Opcional. 

( ) Até um salário mínimo   ( ) Até dois salários mínimos 

( ) Até três salários mínimos   ( ) Até quatro salários mínimos  

( ) Acima de cinco salários  mínimos 

 

9. Você costuma ir ou iria a um hotel fazenda acompanhado de quantas pessoas? 

( ) Sozinho  ( ) Até duas pessoas  ( ) Até três pessoas  

 ( ) Até quatro pessoas ( ) Até cinco pessoas  ( ) Excursão 

 

10. Quais atividades você considera cruciais em um hotel fazenda? Marcar tudo que for 

aplicável. 

( ) Piscina      ( ) Passeios à cavalo 

( ) Cancha de bocha     ( ) Açude próprio para banho 

( ) Espaço para alimentar animais    ( ) Espaço para ordenha 

( ) Arvorismo      ( ) Massagem 

( ) Espaço com fogueira    ( ) Espaço para luau 

( ) Espaço para eventos    ( ) Pedalinho 

( ) Salão de jogos     ( ) Campo de futebol 

( ) Campo de vôlei     ( ) Pescaria 

( ) Espaço para recreação infantil/estudantil  ( ) Trilhas 

 

11. Quanto à estrutura, você prefere: 

( ) Casarão de campo    ( ) Hotel dois andares ou mais 

 

12. Em qual época do ano você iria a um hotel fazenda? 

( ) Dezembro a fevereiro   ( ) Março a maio 

( ) Junho a agosto    ( ) Setembro a novembro 

 

13. Quantos dias você costuma ficar ou ficaria em um hotel fazenda? 

( ) até dois (2) dias  ( ) até cinco (5) dias  ( ) acima de seis (6) dias 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Modelo básico de contrato social. 

 

MODELO BÁSICO DE CONTRATO SOCIAL – SOCIEDADE LIMITADA 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: ______________  

1. Fulano de Tal, (qualificação completa: nacionalidade, estado civil (se casado indicar o 

regime de bens), profissão, no do CPF, identidade (carteira de identidade, ou carteira de 

estrangeiro, indicando o seu no, órgão expedidor e estado emissor), residente e domiciliado na 

(endereço completo: tipo e nome do logradouro, no, complemento, bairro, cidade, CEP e UF) 

e,  

2. Beltrano de Tal, (qualificação completa: nacionalidade, estado civil (se casado indicar o 

regime de bens), profissão, no do CPF, identidade (carteira de identidade, ou carteira de 

estrangeiro, indicando o seu no, órgão expedidor e estado emissor), residente e domiciliado na 

(endereço completo: tipo e nome do logradouro, no, complemento, bairro, cidade, CEP e UF), 

constituem uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:  

1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial ________________ e terá sede e domicílio na 

(endereço completo: tipo e nome do logradouro, no, complemento, bairro, cidade, CEP e UF).  

Obs.: Não Constar os termos “ME” ou “EPP” no nome empresarial (art. 997, II e art. 

1158, CC/2002)  

Art. 1.158, CC/2002 - Pode a Sociedade Limitada adotar firma ou denominação, 

integradas pela palavra final “Limitada” ou sua abreviatura.  

§ A firma será composta com o nome de um ou mais sócios desde que pessoas físicas, de 

modo indicativo da relação social.  

§ A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o 

nome de um ou mais sócios.  

2ª - Seu objeto social será ________________________________.  

3ª - O capital social será de R$ ____________________ (______ reais), dividido em ___ 

(____) quotas de valor nominal de R$ __________ (_____ reais), cada uma, subscritas,  

3.1 e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:  

Fulano de Tal ...................... no de quotas ______ - R$ _____.  

Beltrano de Tal .................... no de quotas ______ - R$ _____.  

Total.................................... no de quotas ______ - R$ _____.  

3.2 que serão integralizadas até ___/___/___, em moeda corrente do País, a partir de 

___/___/___ sendo distribuídas conforme segue:  

Fulano de Tal ...................... no de quotas ______ - R$ _____.  
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Beltrano de Tal .................... no de quotas ______ - R$ _____.  

Total.................................... no de quotas ______ - R$ _____.  

3.3 e integralizado pela incorporação de um imóvel (residencial / terreno / comercial) de 

propriedades dos sócios situado na (endereço completo: tipo e nome do logradouro, no, 

complemento, bairro, cidade, CEP e UF), identificado na prefeitura municipal sob nº ______ 

e matriculado sob o n.º _________no Cartório __________, no valor de R$_______ 

(_____reais), sendo distribuídas conforme segue:  

Fulano de Tal ...................... no de quotas ______ - R$ _____.  

Beltrano de Tal .................... no de quotas ______ - R$ _____.  

Total.................................... no de quotas ______ - R$ _____.  

3.4 e integralizado pela incorporação de um imóvel (residencial / terreno / comercial), de 

propriedade do(a) sócio(a)_________________ e conforme  

outorga uxória (marital) no fecho deste instrumento, no valor de R$_______ (_____reais), 

sendo distribuídas conforme segue:  

Fulano de Tal ...................... no de quotas ______ - R$ _____.  

Beltrano de Tal .................... no de quotas ______ - R$ _____.  

Total.................................... no de quotas ______ - R$ _____.  

Obs.: Para sócio casado e no caso do imóvel pertencer ao casal.  

4ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social.  

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o 

direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 

cessão delas, a alteração contratual pertinente.  

6ª - A sociedade iniciará suas atividades em ______ e seu prazo de duração é por tempo 

indeterminado. (art 967 , CC/2002)  

7ª - A administração da sociedade caberá ___________________ com os poderes e 

atribuições de __________________ (constar poderes que terá o administrador . Por ex.: 

Representar a sociedade perante órgãos públicos), podendo os sócios assinar na forma 

isoladamente ou em conjunto (a empresa que deverá decidir se as atribuições designadas 

aos sócios deverão ser feitas de forma isolada ou em conjunto), autorizado o uso do nome 

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 

alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  

8ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
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patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 

quotas, os lucros ou perdas apurados.  

9ª - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a 

um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderão ser distribuídos 

mensalmente aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às 

cotas de capital de cada um (clausula facultativa, onde os sócios manifestam a possibilidade 

da retirada de lucros e apuração de perdas em períodos inferiores a um ano).  

10ª - Opções de cláusula para solucionar divergências ocorridas na sociedade:  

Opção 1: Da Eleição Do Foro  

Fica eleito o foro de _______ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes deste contrato.  

Opção 2: Cláusula Compromissória  

Todas as controvérsias originadas ou em conexão com o presente contrato, sua execução ou 

liquidação, serão resolvidas por Conciliação, Mediação e/ou Arbitragem, de forma definitiva, 

nos termos do que dispõe o regulamento da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem 

Empresarial – CBMAE – Regional Bauru, da 12ª Região Administrativa da FACESP, 

entidade eleita pelas partes para administrar a conciliação, mediação e/ou o procedimento 

arbitral, por um ou mais conciliadores, mediadores ou árbitros nomeados conforme o disposto 

no referido regulamento. A conciliação, mediação e/ou arbitragem terá como sede a RA-12 da 

FACESP, situada na Rua Bandeirantes, 8-79, na cidade de Bauru/SP, podendo esta indicar 

qualquer outra área de sua abrangência regional. (Sede poderá ser citada a de cada 

regional)  

Obs.: Deverá ser utilizada apenas uma das opções citadas acima.  

11ª - (Os) Administrador (es) declara(m), sob as penas da Lei, de que não est(ão) impedidos 

de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 

criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 

ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).  

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em ___ vias, na 

presença de duas testemunhas.  

___________________ , _____ de ____________ de _____.  

Local data Fulano de Tal  Beltrano de Tal  

 

 


