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Para fins desta cartilha, utiliza-se o termo Atrativo Turístico como sendo 
“o recurso natural ou cultural adaptado para virar um negócio turístico. 

Essa adaptação deve atender às especificações necessárias para a 
comercialização e a recepção de turistas, com responsabilidade social, 
ambiental e cultural” (SEBRAE 2013).

O sucesso de seu empreendimento depende de seu envolvimento e 
da fidelização de seu cliente. Os principais ingredientes desse sucesso 
dependem de uma atitude positiva, de oferecer ao cliente uma boa 
experiência, certo encantamento e a sensação das expectativas 
satisfeitas. Um serviço ou produto que ofereçam momentos de felicidade, 
descontração e orgulho pela escolha feita, transformam qualquer cliente 
em um fã e propagandista voluntário. 

Veja a seguir DEZ DICAS para você transformar seu empreendimento 
num exemplo de sucesso.
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Dica nº 2 - A Comunicação Visual atrai, informa e desperta o 
interesse do cliente.
Dica nº 3 - Observe se os acessos ao seu empreendimento 
turístico estão bem cuidados e sinalizados. Isso ajuda 
a passar a ideia de qualidade, de profissionalismo e de 
segurança ao seu cliente.
Dica nº 4 - Equipe, funcionários, parceiros e colaboradores.
Dica nº 5 - Divulgação. Um excelente atrativo sem divulgação 
com qualidade permanece invisível e literalmente não existe.
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A Fachada ou a “imagem do negócio”.
Quando falamos em “fachada” queremos dizer o local por onde o cliente 
acessa o seu empreendimento: portaria, muros, cercas, calçadas, 
jardins, luminosos, placas de comunicação, iluminação e tudo que 
mostra a “cara de seu negócio”. Por isso, esses lugares devem estar 
sempre limpos, com a pintura em boas condições e aparência de nova, 
sem manchas, rachaduras ou pichações. 

a) Logomarca / Letreiro e informações. 
Opte sempre pelas coisas mais simples, de fácil memorização, usando 
uma imagem simbólica que passe de imediato o conceito de sua 
atividade, incluído os números dos telefones, seus endereços nas redes 
sociais etc. Prefira um texto curto e resumido. Evite qualquer coisa que 
cause dúvidas em seus clientes.

b) A fachada e a portaria devem ser bem visíveis dia e noite. Crie um 
projeto de iluminação atraente para que seu empreendimento seja visto 
durante a noite e em dias escuros. Ambientes de penumbra causam a 
sensação de abandono. Evite.

c) Calçadas bem cuidadas, limpas e conservadas, sem buracos ou 
obstáculos. Evite que seus clientes tenham de mudar de calçada para 
desviarem da sua.

EXERCÍCIO:

# Fotografe as fachadas, a portaria, os muros e cercas, as calçadas, 
os jardins, as placas de iluminação, e toda a sua comunicação visual. 
Observe e analise a “cara de seu negócio” com cuidado e anote os 
pontos e ações que precisam melhorar.

# Depois das medidas tomadas para a resolução dos problemas, 
fotografe novamente, anote e arquive tudo para servirem de referência 
em futuras consultas.
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a) Em toda a sua comunicação visual procure uniformizar as cores 
e padronizar as fontes de letras. Nos letreiros, nas placas, na fachada e 
nos uniformes da equipe; mostre ao seu cliente que você cuida do seu 
empreendimento.

b) Toda a informação deve ser resumida, sem erros de gramática 
(conjugação verbal, cacófatos, grafia), de fácil leitura, com pouco texto 
e imagens bem fotografadas ou ilustradas. Mantenha uma comunicação 
visual clara, à altura dos olhos e colocada em locais estratégicos, para 
não poluir visualmente ou atrapalhar a circulação das pessoas.

c) Renove constantemente a comunicação visual (não o conceito, 
mas o material em si) pois cartazes velhos, amarelados e danificados 
prejudicam a imagem de seu empreendimento.

d) Cuide para que a sinalização dos roteiros, dos caminhos, das 
passagens, dos banheiros, do caixa, da vitrine e de seus produtos 
estejam sempre bem visíveis.

e) Cuide para que o som ambiente esteja sempre adequado (no 
volume e repertório) ao tipo de cliente; um aroma suave e agradável 
ajuda a marcar pontos e fixar boas lembranças na memória.

A Comunicação Visual atrai, informa e 
desperta o interesse do cliente.

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
Para você acompanhar as mudanças e checar a evolução de suas 
ações, acostume-se a documentar/fotografar tudo. Como eram antes e 
como ficaram depois. Analise as modificações e registre as diferenças. 
Anote todos os pontos que resultaram em melhorias e guarde todas as 
informações obtidas para consultas futuras.

    06                                                             07

CAFÉ &
CONFEITARIA

Dica #2



a) Procure conhecer bem e acompanhar constantemente a 
situação dos acessos ao seu empreendimento, informando, solicitando 
e também cobrando do poder público as manutenções necessárias em vias 
públicas, iluminação, sinalização, limpeza e segurança. 

b) Se os acessos a seu atrativo turístico passarem por dentro de 
áreas particulares preocupe-se também com a manutenção deles, 
zelando pela iluminação, sinalização, limpeza e segurança. 

c) Dentro das normas legais da municipalidade e sem exageros, 
sinalize claramente os caminhos até o seu empreendimento. Lembre-
se de utilizar os critérios citados (Dica 2) evitando textos longos ou 
placas pequenas que dificultem a leitura do transeunte/motorista.
 
d) Mobilize sua vizinhança e todos os parceiros do entorno, de modo 
a promover uma zeladoria constante no cuidado e manutenção desses 
acessos. Manter boas relações com o poder público local ajuda na 
comunicação de suas necessidades.

e) Informar, atualizar e divulgar constantemente, em toda a comunicação 
impressa, radiofônica, televisiva e mídias sociais, os principais acessos 
a seu negócio, não esquecendo que hoje em dia, o Waze, GPS e outros 
aplicativos de localização são muito utilizados pelos turistas. Forneça 
dados confiáveis.

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
Faça a rota ao seu atrativo turístico utilizando os aplicativos que seus 
clientes também usam. Assim você irá acompanhar se tudo está correto 
e garantir que os clientes cheguem sem problemas. Fique atento, 
forneça informações complementares, caso seja necessário.

Observe se os acessos ao seu 
empreendimento turístico estão bem 
cuidados e sinalizados. Isso ajuda a passar 
a ideia de qualidade, de profissionalismo e 
de segurança ao seu cliente.
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a) Procure oferecer um treinamento inicial e constante para toda a 
equipe de colaboradores. Preparar e capacitar quem trabalha com você 
é uma das estratégias de trabalho que mais rendem frutos. 

b) Crie e mantenha um ambiente de trabalho onde a confiança, o 
companheirismo e a cooperação mútua sejam os diferencias de seu 
sucesso. O trabalho em equipe estimula a criatividade, favorece a 
iniciativa e gera compromisso. O famoso...”vestir a camisa”.

c) Desenvolva uma política de salários, com benefícios e planos de 
carreira adequados ao nível de qualidade que você pretende atingir no 
seu negócio.

d) Esforce-se para fazer pequenas, rápidas e regulares reuniões com 
toda a equipe. Essas reuniões tem o objetivo de apresentar e/ou discutir 
novas ideias e incentivar seus colaboradores a participarem com 
sugestões que possam somar e melhorar aspectos do negócio.

e) Faça uma seleção criteriosa e profissional dos integrantes da equipe, 
parceiros e colaboradores através de análise de currículos, referências e 
entrevistas.

Equipe, funcionários, parceiros e 
colaboradores.

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
Estabeleça uma rotina de reuniões e bate-papo com seus funcionários. 
Pergunte, explique, estabeleça um diálogo contínuo, registre as 
solicitações e as melhorias implantadas. Isso será parte da memória 
viva de seu empreendimento. 
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a) Seja profissional. Toda divulgação merece um tratamento qualificado. 
Para a realização de “sites”, “homepages”, fotos, vídeos, ilustrações, 
textos ou peças sonoras para rádio ou TV escolha as agências e os 
profissionais da área. O “amadorismo” e a improvisação neste campo 
prejudicam a imagem do negócio.

b) Lembre-se que hoje em dia, a internet é o meio de divulgação mais 
eficiente que existe. Procure sempre a orientação de um profissional 
que lhe ajude a planejar adequadamente sua inserção nas mídias 
sociais (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp etc.). Inserções curtas, 
criativas, inteligentes, atraentes e não invasivas, além de custarem 
menos, trazem ótimos resultados.

c) Crie campanhas, promoções e premiações que instiguem a 
curiosidade e o interesse do público alvo em aproximar-se e conhecer de 
perto o seu empreendimento.

d) Convide os profissionais da imprensa, das mídias sociais e demais 
influenciadores, para conhecerem de perto o empreendimento (famtur). 
Mas só faça isso quando seu atrativo turístico já tiver cumprido as etapas 
de adequação e você se sentir seguro em divulga-lo. Comentários 
elogiosos e espontâneos podem despertar mais interesse do que muitas 
propagandas pagas. Mas lembre-se que esse profissional não é obrigado 
a dizer o que você espera que ele diga. Por isso, evite ser mal avaliado. 

e) Promova o acesso ao atrativo, de maneira gratuita e/ou com valor 
reduzido, para escolas públicas, instituições beneficentes ou de ajuda 
social diversa. Isso ajuda a demonstrar o comprometimento de seu 
empreendimento com o bem-estar social e assim captar a simpatia e o 
interesse da mídia e de grande parte da clientela potencial.

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
Estabeleça um registro das iniciativas de divulgação adotadas e também 
do número de clientes recebidos no mesmo período. Se possível, 
pergunte e registre como ele ficou sabendo de seu empreendimento. 
Isso permitirá avaliar continuamente se as ações estão gerando 
resultados positivos na atração e manutenção de clientes.

Divulgação. Um excelente atrativo sem 
divulgação com qualidade permanece 
invisível e literalmente não existe.
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a) A recepção ou estrutura de acolhimento é a primeira linha do 
atendimento ao cliente. É ali que acontece a primeira impressão sobre o 
seu atrativo turístico. Ela tem que refletir a imagem do empreendimento: 
limpa, organizada, atraente, uma espécie de resumo onde se possa 
perceber o que há de melhor no local e ficar com vontade de saber 
mais. Os funcionários que estarão nesta linha de frente têm que ser os 
melhores. Para tanto, eles precisam ser treinados para serem atenciosos, 
gentis, bem informados e pró ativos. Sem serem invasivos. A recepção 
muitas vezes é o local onde o cliente decide se fica ou se vai embora.

b) Banheiros - Invista para ter banheiros impecáveis e ofereça a seus 
clientes um ambiente bem construído, com estruturas de qualidade, 
manutenção constante e sem falhas. Esses predicados são importantes 
para a criação de um sentimento de empatia e de bem-estar. Capriche 
numa Iluminação adequada, ventilação, limpeza constante e visível, 
equipamentos em bom estado e produtos de consumo de boa qualidade 
(prefira os produtos biodegradáveis). Área de apoio para troca de fraldas 
e banheiros adaptados para pessoas com limitações de locomoção são 
itens básicos que não podem ser negligenciados.

c) Copas, cafeterias e balcões de preparo de alimentos podem ser 
um importante gerador de renda e uma excelente maneira de agradar 
e fidelizar o cliente.  Pode ser um pequeno espaço, desde que bem 
equipado, decorado e estrategicamente localizado perto das áreas de 
descanso. Disponibilize também uma máquina de café expresso, chás, 
chocolates, biscoitos e até pequenos lanches. Isso pode fazer toda a 
diferença! A criatividade e a qualidade dos produtos oferecidos podem 
se transformar num diferencial e promover o retorno e o consumo 
constante. Atenção à oportunidade de oferecer produtos da gastronomia 
local, sempre procurados e valorizados por quem vem de fora.

Infraestrutura de apoio. Recepção e 
acolhimento, espaços de descanso, 
banheiros, copas, etc.
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d) Áreas de descanso - Devem ser localizadas estrategicamente, de 
maneira a permitir pequenas pausas entre as atividades, sem atrapalhar 
a circulação. Um ambiente íntimo e tranquilo, com sofás, poltronas, 
cadeiras e mesinhas, além de um balcão de informações e sinal Wi-Fi. 
Limpeza, iluminação e decoração adequadas são itens que os clientes 
adoram desfrutar.

e) Acessibilidade - A acesso irrestrito para todos os visitantes é 
item que não pode ser negligenciado. Rampas de acesso, passagens 
padronizadas, sinalização táctil para deficientes visuais, elevadores e 
estacionamentos com prioridades são equipamentos importantíssimos. 
A preocupação em adequar o empreendimento turístico para todas as 
pessoas não é apenas uma obrigação de caráter legal, moral e social, 
mas também uma oportunidade de expandir negócios atraindo mais 
visitantes.

f) Riscos e acidentes – Lembre-se que você é responsável pela 
segurança física de seus clientes enquanto eles estiverem dentro de 
seu empreendimento. Por isso, procure identificar o potencial de riscos 
existentes (trilhas, lagos, piscina, escadarias, etc.) e prevenir a ocorrência 
de acidentes dentro da área de seu atrativo. Esteja preparado para 
atender as situações de emergência que venham a ocorrer.

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
Realize uma pesquisa contínua de satisfação sobre a infraestrutura 
disponibilizada ao cliente. Escute a opinião de seus clientes e altere, 
sempre que possível, aquilo que não está agradando. Mantenha registro 
para acompanhar a evolução e também para não voltar a cometer os 
mesmos erros relacionados a infraestrutura.
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O empreendedor deve respeitar a legislação vigente no país, em todos 
os níveis (federal, estadual e municipal). A atividade do turismo é regida 
por um conjunto de leis, especialmente a ambiental, a turística e a 
trabalhista. O Código do Consumidor também impõe uma série de 
procedimentos que devem ser conhecidos e respeitados.

a) Legislação ambiental – Campos do Jordão está inserida dentro 
de uma Unidade de Conservação denominada de Área de Proteção 
Ambiental (APA), e por isso, não deixa de sofrer algumas limitações 
de uso. Outra limitação ambiental advém da existência das Áreas de 
Preservação Ambiental (APP), que estão por toda parte e são motivo 
de fiscalização e não raro, multas ambientais. Por isso é importante que 
o empreendedor conheça a legislação e saiba o que pode e o que não 
pode ser feito dentro de sua propriedade.

b) Legislação turística - A abertura de uma empresa turística exige 
atenção, especialmente os itens que dizem respeito à constituição 
societária e a forma de tributação. De modo geral, a abertura de uma 
empresa do tipo “atrativo turístico” exige os seguintes documentos e/ou 
providencias:

I - Contrato social devidamente registrado com capital previamente definido; 
II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e CADESP, 
de acordo com a atividade econômica; 
III - Nome do proprietário ou responsável; Nome Fantasia e busca previa junto 
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para o Registro da Marca;
IV - Documentos dos sócios previamente conferidos (CPF/MF, RG, Certidão 
de Casamento/divorcio, Certidão de Nascimento, Comprovante de 
Endereço comercial e residencial);
V - Definir o sistema tributário com planejamento prévio;
VI - – Alvarás da Prefeitura, da Secretaria do Turismo, da Vigilância Sanitária; 
do Corpo de Bombeiros;
VII – Observar as regras da Lei de Zoneamento municipal e suas limitações;
VIII- Cadastro no Ministério do Turismo – Mtur – Registro CADASTUR -  A Lei 
Geral do Turismo (Lei nº 11.771/2008) em seu Art. 21 Parágrafo Único Item 
VIII dá a classificação de seu empreendimento - prestadores de serviços 
turísticos complementares – atração turística;
IX – Oriente-se junto a um contador habilitado para verificar as obrigações 
acessórias;

Obediências as normas legais – Meio 
Ambiente, Turismo, Trabalho e Código do 
Consumidor
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c) Legislação trabalhista - Com o advento da Reforma Trabalhista, os 
direitos dos trabalhadores foram assegurados, mas o empresário precisa 
estar atento às novas regras. Uma dessas regras é o e-Social que está 
passando por um processo de simplificação nas plataformas web e 
eliminando algumas obrigações como a Carteira de Trabalho, Livro Registro 
de Empregado, Folha de Pagamento, entre outras. Fique atento, pois o 
setor está em mudanças. A flexibilidade da jornada parcial e temporária, o 
intervalo intrajornada, a jornada intermitente, e a terceirização são novidades 
que a reforma trabalhista trouxe e que precisam ser melhor compreendidas.

d) Código do Consumidor – essa lei modificou as relações entre os 
prestadores de serviços turístico e seus clientes. Os empreendimentos 
turísticos estão incluídos no código de várias formas, pois oferecem 
serviços e produtos ao consumidor. Assim, todo empresário tem a 
obrigação de cumprir com a normas estabelecidas pelo Código do 
Consumidor, especialmente se oferecer serviços de lazer e recreação que 
envolvam risco físico, por menor que ele seja. Algumas dessas obrigações:
# Não oferecer serviços e produtos que representem risco físico. Os 
produtos e serviços não podem acarretar risco à saúde ou segurança 
do consumidor, exceto os considerados normais e previsíveis em 
decorrência de sua natureza, 
# Informar corretamente o consumidor sobre os riscos físicos, as 
condições que a atividade ou serviço acarretam. O consumidor tem 
direito à informação clara sobre o uso adequado de produtos e serviços, 
respeitadas as liberdades de escolha (livre arbítrio). Incluído aqui o preço, 
característica, qualidade e riscos.

# Responsabilizar-se pelos serviços ou produtos oferecidos ao 
consumidor. O fornecedor (fabricante, operador, construtor) é responsável 
pelos danos causados ao consumidor por todos os defeitos do produto 
(construção, montagem, manipulação) ou utilização do serviço.
# Responsabilizar-se pela qualidade do serviço ou produto prestado, 
não delegando suas responsabilidades a terceiros ou prepostos, 
salvaguardado seu direito de regresso contra terceiros.
# Toda e qualquer informação ou publicidade sobre serviços, veiculada por 
algum meio de comunicação, público ou não, obriga o fornecedor a seus 
termos e integra o contrato (mesmo que verbal) que vier a celebrar com o 
consumidor. 

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
As leis existem e não podem ser ignoradas, por isso procure conhecer 
as principais regras jurídicas que regem seu empreendimento, 
especialmente as relacionadas ao meio ambiente (sistema nacional 
de unidades de conservação), ao turismo (lei geral do turismo e 
seus regulamentos), além da legislação trabalhista e do código do 
consumidor. Na internet é possível ter acesso fácil a toda essa legislação. 
Veja box “Para Saber Mais”
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VIDRO METAL PAPEL PLÁSTICO

a) Os recursos naturais, como a água e a energia elétrica estão 
cada vez mais escassos e caros. Utilize iluminação tipo LED ou outras 
tecnologias modernas que poupam energia elétrica. Economize água 
instalando sistemas automáticos de fechamento de torneiras ou válvulas 
redutoras de consumo. Invista em equipamentos de automação como 
“timers”, sensores de luminosidade e de presença e inclua um sistema 
simples de coleta, armazenamento e reutilização de água de chuva para 
uso em descargas de banheiros, lavagem de pisos e calçadas e rega de 
jardins. O uso da energia solar também deve ser levado em conta.

b) Tratamento de efluentes – se o seu empreendimento turístico não está 
situado numa zona urbana, você vai ter de se preocupar com o saneamento 
básico. Assim, na falta de uma rede de esgoto sanitário público, não despeje 
os efluentes nos cursos d’água, nem em valas a céu aberto.

c) Energia ambientalmente sustentável – invista na geração das 
energias ditas “renováveis”. O mercado já dispõe de tecnologias brandas 
como a solar, a hidráulica e a eólica. 

d) Programa de redução do lixo - aqui a regra é dos 4 Erres= recusar, 
reduzir, reutilizar e reciclar.  Reduza a quantidade de resíduos sólidos 
(lixo), evitando embalagens e sacos plásticos. Separe o lixo degradável, 
armazene o lixo reciclável e providencie um destino correto para o lixo 
limpo. Uma ótima opção é armazenar o lixo em recipientes coloridos: 

para o plástico use lixeiras vermelhas; para o metal use a cor amarela; 
para o papel use a cor azul e para o vidro use a cor verde.

e) Reciclagem - É possível e desejável organizar sistemas de coleta, 
destinação e reaproveitamento de resíduos. A simples separação de 
embalagens descartáveis e a colocação de contêineres; a parceria com 
às cooperativas de coletores; ou a instalação de “composteiras” para 
armazenar o lixo orgânico podem valorizar seu empreendimento e render 
valiosos pontos junto a clientela. 

f) Proteção da fauna e da flora – conservar o verde é mais do que cuidar 
do jardim. Áreas verdes valorizam seu empreendimento, especialmente 
quando são compostas por espécies nativas. Dê preferência à flora local.  
A produção própria de mudas ajuda no paisagismo e na ampliação das 
áreas verdes e ainda podem gerar uma receita extra quando vendidas aos 
clientes. Seja um agente na proteção de um meio ambiente saudável. Não 
comercialize espécies da fauna e da flora, nem mantenha animais silvestres 
em cativeiros, sem autorização. Isso é crime ambiental.

g) O compromisso com a sustentabilidade pode trazer benefícios 
a seu empreendimento, por isso, não se esqueça de comunicar ao seu 
público externo as ações pró-sustentabilidade que você implantou.

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
Teste seu grau de comprometimento com a sustentabilidade ambiental 
acompanhando periodicamente, os seguintes indicadores: 
# Consumo de água; 
# Consumo de energia; 
# Geração de resíduos; 
# Proteção dos recursos naturais.

Ser ambientalmente sustentável - 
Sustentabilidade não é uma palavra da moda, é 
uma atitude de sobrevivência que veio para ficar
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a) Agir localmente é uma maneira viável e prática de cuidar do todo. 
Procure utilizar, na contratação da mão de obra, pelo menos 50% 
de trabalhadores locais. Contribua para o desenvolvimento social e 
econômico promovendo ações de treinamento e reciclagem da mão de 
obra. Não discrimine o pessoal das comunidades locais evitando que 
jovens adultos e idosos fiquem compulsoriamente fora do mercado de 
trabalho. Preste atenção a esses nichos profissionais e valorize-os. 

b) Incentive a venda de produtos típicos da região. Procure 
conhecer e utilizar produtos da culinária, do artesanato e da cultura local 
que sejam de boa qualidade e procedência. O turista contemporâneo 
é bem informado e valoriza as características dos locais visitados. As 
atividades culturais de música e danças, assim como todo tipo de 
expressão artística regional podem e devem ser aproveitados.

c) Promova a equidade étnica, social e de gênero. Não contrate o 
trabalho infantil.

d) Proteção e valorização do meio ambiente local - É importante 
o envolvimento do empreendedor com todo o entorno do seu 
estabelecimento. Áreas florestais degradadas, rios e cursos d’água 
poluídos, esgoto a céu aberto, descarga irregular de entulho e lixo, 
presença incomoda de animais domésticos, atividades ilegais de caça e 
pesca, afastam o turista. Mesmo que alguns destes problemas estejam 
fisicamente fora da área do empreendimento, é preciso atenção e o 
envolvimento constante com estas questões, acionando o poder público, 
imprensa e as associações de defesa ambiental se for o caso.

e) Sozinhos podemos caminhar, mas juntos vamos mais 
longe. Procure conhecer, se relacionar e se aproximar de outros 
empreendedores do ramo. Seus concorrentes são seus parceiros, não 
seus inimigos. Estabelecer boas parcerias comerciais e de amizade pode 
complementar o seu empreendimento com atividades e serviços que 
o seu não oferece. Assim, você poderá aumentar o fluxo de clientes, 
economizar investimentos e aproveitar de modo mais racional as 
infraestruturas já existentes, sem necessidade de replica-las. 

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
Teste seu grau de comprometimento com os aspectos socioambientais 
acompanhando periodicamente, os seguintes indicadores: 
# Treinamento dos colaboradores; 
# Utilização de mão de obra local; 
# Iniciativas socioculturais incluindo a promoção de eventos, o apoio as 
organizações assistenciais, as creches do município, além da divulgação 
e comercialização de produtos e serviços identificados com a cultura 
local.

Responsabilidade sociocultural
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a) Para que uma empresa seja economicamente sustentável, ela 
deve ser capaz de estabelecer uma relação sadia de competitividade 
com os demais concorrentes do seu segmento empresarial. É saber 
comprar, armazenar, produzir e vender seus produtos com preço justo e 
competitivo.

b) Comece seu negócio providenciando um estudo de viabilidade, 
pois vão surgir dezenas de dúvidas a respeito dos cuidados que você 
deve ter na empresa, principalmente no aspecto econômico.

c) Durante algum tempo a sustentabilidade estava direcionada 
apenas ao meio ambiente, mas o mundo corporativo e o aumento 
da concorrência entre as organizações forçaram ações direcionadas à 
imagem da empresa em relação também aos seus consumidores.
Recomenda-se:
• Fazer um Plano de Negócio. Consulte o Business Model Canvas do 
Sebrae;
• Consultar um (a) contador (a) e identificar previamente a atividade que 
pretende exercer, seu enquadramento jurídico, tributário e trabalhista;
• Ficar atento aos controles internos (cadastros de clientes e 
fornecedores) pois isso tem reflexos tributários em relação ao local onde 
se compra ou fornece produtos e serviços;
• Lembrar que na política de formação de preços devem ser 
computados todos os impostos advindos do regime de tributação 
escolhido;

• Fazer uma análise do mercado para conhecer o segmento que 
pretende atuar ou atingir;
• Identificar e analisar periodicamente o ponto de equilíbrio operacional, 
financeiro e econômico;
• Pesquisar a expectativa dos clientes.

EXERCÍCIO ANTES E... DEPOIS...
Teste seu grau de comprometimento com os aspectos econômicos 
acompanhando periodicamente, os seguintes indicadores: 
# Satisfação do cliente; 
# Índice de acidentes de trabalho; 
# número de visitantes e consumo médio “per capta”.

Ser economicamente sustentável

    26                                                             27

Dica #10



BIBLIOGRAFIA
# PUBLICAÇÕES SEBRAE: - Varejo da Moda - “10 dicas para melhorar o 
visual da sua loja” - versão novembro 2013 - - Cadernos de Atrativos Turísticos

# PROGRAMA DE GESTÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL – Instituto de 
Hospitalidade (2006)

PARA SABER MAIS....
Cadastur – Ministério do Turismo
https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar#capaInicio

Cadesp - consulta pública:
https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(kjdsiapazdm5kx0vpkuy3izh))/Pages/
Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx

Consulta CNPJ:
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_
solicitacao2.asp

# Lei Geral do Turismo (LGT) - Lei Federal Nº 11.771 de 2008
https://www.gov.br/planalto/pt-br

# Código do Consumidor – Lei Federal Nº 8.078, de 1990.
https://www2.senado.leg.br/bdsf/

# Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) – Lei Federal 
Nº 9.985 de 2000.
https://www.mma.gov.br/

# e-social - Home
https://login.esocial.gov.br/login.aspx

# Reforma Trabalhista – lei 13467 - Planalto
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm

# Legislação Município de Campos do Jordão
http://www.camposdojordao.sp.gov.br/


