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Introdução e Objetivos

Analise Matriz F.O.F.A

O plano de negócios proposto, que está de acordo com o descrito no plano pedagógico
do curso, é para uma agência de viagens e turismo que já se encontra em atividade, que
transportará o usuário para shows e festivais na cidade de São Paulo e outras cidades em
potencial. Dependendo da demanda por viagens rodoviárias para esses eventos,
atendendo às cidades de Campinas, Jaguariúna, Mogi Mirim e Mogi Guaçu.
O objetivo deste plano de negócios é a criação de diretrizes para essa agência de
viagens já existente, que tem seu foco nos principais shows e festivais da cidade de São
Paulo e regiões metropolitanas, com base em um estudo do mercado rodoviário e de
serviços, para a rentabilidade do negócio, que justificará sua viabilidade.

Formulação do Problema
Dentro dos dados, e desse cenário do showbussines, existe uma quantidade de
eventos que acontece na cidade se São Paulo e existe também uma quantidade de
pessoas que se desloca para esses eventos; portanto, questiona-se: Que serviços podem
ser oferecidos ao público de shows e festivais, atendendo suas necessidades de
transporte, para esses eventos em São Paulo? Sendo assim, enfrentamos um problema,
que é uma necessidade em transporte de pessoas, e foi através dessa análise de
conjuntura que surgiu a Oliveira Viagens para solução desse problema.

Mercado de Atuação
Dentro deste plano de negócios devemos trabalhar com o deslocamento de passageiros
das cidades de Campinas, Jaguariúna, Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

Missão
Nossa missão é garantir aos nossos passageiros uma experiência em transporte
inesquecível e impecável, prezando por conforto, qualidade e segurança.

Visão e Valores
Ser a melhor e a maior agência de viagens e turismo especializada em operações
de viagens rodoviárias. Queremos ser referência nesse segmento de operação de viagens.

Valores
Ética e sustentabilidade são os nossos princípios. Garantindo não só uma solução em
transporte eficaz, mas pensando nas futuras gerações, aliado às novas tecnologias.

Investimento Total

FORÇAS
• Proprietário em formação na área de turismo
• Certeza de Operação
• Pontualidade
• Transporte em Ônibus de primeira qualidade

OPORTUNIDADES
• Mercado em amplo crescimento.
• Várias bandas internacionais vindo ao
Brasil.
• Melhor negociação com as empresas de
transporte.
FRAQUEZAS
• Em casos de outros ônibus saindo ao mesmo AMEAÇAS
tempo monitores são cadastrados, correndo o • Concorrência imitando a Oliveira Viagens
risco de atendimento deficitário.
• Mudança na legislação do setor de
• Serviços que já tiveram uma má imagem na
transporte.
região.
• Crise econômica e política no país.
• Depende de agendamento de shows, podendo • Depende de terceiros para a qualidade dos
haver cancelamentos.
serviços.

Construção dos Cenários
Pessimista
Com isso no cenário pessimista, não foi possível calcular o payback, e nem o índice de
lucratividade, porque esse cenário não possui valor acumulado anterior e nem o posterior, com
isso não é possível calcular esses dois índices, além do TIR ter dado negativo, o que significa
que os cenários indicam que não haveria um fluxo de caixa suficiente para retornar o
investimento.
Provável
Agora o TIR, cenário provável foi maior que o custo de capital, que representam 34%. O
payback do cenário provável indica que o investimento retornará em 2 anos e 1 mês, o índice
de lucratividade já nos informa que a cada real investido, teremos um retorno de R$1,32, por
esses índices, podemos dizer que o projeto é viável nesse cenário.
Otimista
Agora o TIR, cenário otimista foi maior que o custo de capital, que representam 98%. O
payback do cenário otimista indica que o investimento retornará em 1 ano já o índice de
lucratividade já nos informa que a cada real investido, teremos um retorno R$1,82, o que nos
indica em mais esse cenário que o projeto é viável.

Metodologia

Tabela 01: Tabela de descrição dos investimentos.
Descrição dos investimentos

Figura 01: Quinta e atual logomarca

R$

1. Despesa fixa

R$

1.619,90

2. Investimento Inicial

R$

14.864,58

3. Capital de giro

R$

523,60

4. Investimento Pré Operacional

R$

1.500,00

Total: (1+2+3+4)

R$

18.508,08

Fonte: Elaborado pelo autor.

Leitura dos livros sobre plano de negócios, transportes, logística.
Pesquisa em sites, tais como: artigos, pesquisas e analises
Pesquisa de mercado com base nas viagens atendidas pela Oliveira Viagens.

Conclusão
Fonte: Elaborado por Paulo Melo.
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• Perspectiva de crescimento
• Empresa existente, que precisa aplicar as ferramentas abordadas neste plano para poder
crescer e expandir suas atividades.
• Análise de mercado complexa, por se trata de várias cidades
• Crescimento acadêmico
• Indicadores positivos de viabilidade.

