


Desde a assinatura do primeiro convênio de cooperação técnica fi rmado entre a ABAV Nacional e o 
SEBRAE Nacional, em 2005, e que resultou na criação do PROAGÊNCIA I, o setor de agenciamento 
de viagens de todo o Brasil vem observando um crescente incremento no que tange a ações de 
capacitação e ferramentas de apoio ao seu desenvolvimento competitivo. 

Nesta segunda edição do PROAGÊNCIA, que tantos resultados positivos já apresentou ao longo 
de dois anos, a ABAV orgulha-se em apresentar à toda a cadeia produtiva do turismo a Análise da 
Competitividade do Setor de Agenciamento de Viagens Brasileiro, uma ferramenta inédita na atividade 
turística. Através deste estudo setorial baseado em metodologia internacional, as agências de viagens 
poderão investir em ações específi cas que possam aprimorar seus resultados, a fi m de estarem cada 
vez mais preparadas para a comercialização de produtos e serviços turísticos.

A Matriz da Competitividade signifi ca um termômetro global do mercado de agenciamento turístico 
brasileiro e também um diagnóstico individual da competitividade das empresas, o que certamente 
representa um grande passo rumo a um planejamento mais detalhado de futuras ações de apoio à 
capacitação e competitividade das agências de viagens. 

Neste sentido, a ABAV Nacional agradece o fundamental apoio das ABAVs Estaduais, bem como dos 
SEBRAEs Estaduais, na divulgação e ramifi cação dos resultados de todas as ações já empreendidas 
até hoje do PROAGÊNCIA, sem o qual, não teria alcançado tamanho êxito. A ABAV agradece também  
ao SEBRAE Nacional pela confi ança depositada e pela constante parceria em suas ações para o 
desenvolvimento das micro e pequenas agências de todo o Brasil. Agradecimentos também à FGV, 
cujo conhecimento técnico e expertise foram primordiais para o sucesso deste estudo, bem como aos 
demais consultores e técnicos envolvidos.     

O Brasil não para de crescer e devemos estar preparados para acompanhar este movimento!

       Carlos Alberto Amorim Ferreira
       Presidente - ABAV Nacional 

OPORTUNIDADES PARA O TURISMO
O turismo no Brasil tem apresentado um grande crescimento nos últimos anos. De acordo com dados 
do IBGE, o setor já representa 3,6% do PIB brasileiro, e os motivos para este resultado vão desde a 
estabilidade econômica do país até o surgimento de uma nova classe média no país, que incorporou 
mais de 30 milhões de brasileiros ao mercado consumidor. Além disso, o desenvolvimento de políticas 
públicas e privadas para o setor foram fundamentais para este crescimento.

O número de turistas internacionais aumentou nos últimos anos, o que também contribuiu 
decisivamente para o peso do setor na economia brasileira. Em 2009 o Brasil registrou 6,5 milhões 
de desembarques internacionais, enquanto que em 2010 esse número saltou para 7,9 milhões. E a 
expectativa é que este crescimento continue nos próximos anos, quando o país será sede de grandes 
eventos esportivos, como a Copa das Confederações, Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos.

O Ministério do Turismo projeta que apenas nos 30 dias da Copa do Mundo de 2014 o país receberá 
entre 500 e 600 mil turistas estrangeiros. Levando em conta que o turismo é uma atividade exercida 
basicamente por pequenos empreendimentos, o SEBRAE não podia fi car alheio a esta realidade.

Um mapeamento realizado pelo SEBRAE encontrou 98 oportunidades de negócios que serão geradas 
na área de turismo para micro e pequenas empresas antes, durante e depois do mundial de futebol. O 
número fi ca ainda mais expressivo se somarmos as 117 oportunidades identifi cadas para a produção 
associada ao turismo.

Para aproveitar estas oportunidades, as empresas devem se preparar, e este é um dos objetivos deste 
estudo realizado pelo SEBRAE e pela ABAV, em parceria com a FGV. A Matriz de Competitividade para 
o Setor de Agenciamento de Viagens é uma ferramenta que irá indicar onde as Agências de Turismo 
podem e devem melhorar para aproveitarem da melhor maneira o crescimento econômico do país e as 
novas oportunidades que devem surgir nos próximos anos. 

       Luiz Barretto
       Presidente - SEBRAE Nacional
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A ATUAL CONJUNTURA DO SETOR 
DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 
BRASILEIRO 
Na última década, a atividade turística brasileira, 
tanto no mercado doméstico quanto no 
internacional, apresentou uma forte expansão. 
Esse crescimento foi, e vem sendo, induzido 
tanto pelas políticas públicas do governo 
quanto por instituições de âmbito privado e 
associações empresariais do setor. Neste cenário 
de crescimento econômico, investimentos no 
turismo, e com o mercado oferecendo preços 
competitivos, opções de fi nanciamento facilitadas 
e reduzindo ainda mais o custo das viagens, o 
consumidor passou a viajar mais. 

O Brasil está em destaque no cenário turístico 
mundial. Até 2016, teremos grandes eventos pela 
frente como a Copa das Confederações em 2013, 
a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 
2016. Somente nos trinta dias de jogos da Copa 
de 2014, o Brasil deve receber entre quinhentos e 
seiscentos mil turistas estrangeiros, em torno dez 
por cento do total que visitou o País em 2010.

Neste contexto, os empresários do setor de 
agenciamento e operações turísticas ocupam 
posição fundamental enquanto elo da extensa 
cadeia produtiva que engloba um emaranhado 
de empresas – hotéis, companhias aéreas, 
locadoras de automóveis, restaurantes - um total 
de 52 segmentos da economia, empregando 
cerca de 50 mil profi ssionais diretamente e mais 
de 100 mil indiretamente. 

O modelo analítico utilizado na 
Matriz focou a capacidade das 

agências de viagens em acumular 
recursos que lhes permitam o 

alcance de vantagens competitivas. 
Ou seja, o objetivo foi avaliar o nível 
de competitividade das agências de 
viagens por meio da identifi cação de 

seus recursos disponíveis.

A atuação dos agentes de viagens 
como principal canal de distribuição 
dos produtos turísticos é primordial 
para o constante crescimento desta 
atividade, uma vez que infl uenciam 
diretamente no processo de decisão 

de compra de turistas.

(ABAV) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) vêm atuando conjuntamente 
desde 2005, quando foi lançada a primeira 
edição do Programa de Desenvolvimento 
Setorial em Agenciamento e Operações 
Turísticas, o PROAGÊNCIA. Em 2011, mais uma 
vez, as entidades resolveram inovar e criaram 
uma ferramenta inédita na atividade turística 
brasileira. Com o apoio técnico da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), desenvolveram a Matriz 
de Competitividade para o Setor de 
Agenciamento de Viagens. Através de uma 
metodologia internacional inovadora no estudo 
setorial, o PROAGÊNCIA tem como objetivo 
oferecer aos empresários do agenciamento 
turístico uma visão clara sobre o seu 
posicionamento competitivo em relação ao 
mercado. Nas páginas seguintes, você poderá 
conhecer os principais resultados identifi cados 
pela Matriz de Competitividade 
para o Setor de Agenciamento de Viagens 
Brasileiro em sua primeira edição.

Como foi desenvolvida e aplicada 
a Matriz de Competitividade 
Entre as abordagens possíveis para a avaliação 
da competitividade, a Matriz desenvolvida 
pela ABAV, SEBRAE e FGV para análise da 
competitividade das agências de viagens, 
adotou como abordagem principal, a Teoria 
dos Recursos e Competências1 orientando-se, 
portanto, à análise das agências em si. 

Dado esse cenário positivo para a atividade no 
país, a capacitação dos agentes turísticos os 
habilita a contribuir de maneira defi nitiva para o 
sólido desenvolvimento do turismo no Brasil, a  
médio e longo prazo. E é neste ritmo de expansão 
e necessidades de ampliação competitiva que 
a Associação Brasileira de Agências de Viagens 

1A base teórica que sustenta essa abordagem é fundamentada sobretudo nos modelos de Barney (1991) de recursos de ativos tangíveis 
e intangíveis da empresa, e de Prahalad e Hamel (1990) das “competências centrais” (core competencies), redefi nindo o foco da estratégia 
para os chamados portfólios de competências e capacidades (capabilities), relativos aos processos do negócio.

A construção do instrumento de avaliação da 
competitividade da pesquisa partiu da defi nição 
de sete dimensões de análise de uma agência 
de viagens relativas aos seus recursos internos, 
ou seja, ao que pode ser controlado, suas 
competências e capacidades. 
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Defi nição dos Níveis de Competitividade para o Setor 
O índice geral de competitividade das agências de viagens foi calculado com base nos 
resultados encontrados em cada uma das dimensões apresentadas acima, pois, considera-se 
que as dimensões avaliadas impactam similarmente a competitividade geral das agências. 
Os resultados da avaliação do nível de competitividade das agências de viagens foram 
distribuídos em 4 níveis crescentes de competitividade:  

Nível 1 – Básico: nesse nível enquadram-se as empresas com pontuação entre 0 e 1. 
Representam organizações com baixo nível estrutural e que apresentam poucos recursos 
competitivos em relação à determinada ou determinadas dimensões.

Nível 2 – Intermediário: nesse nível enquadram-se as empresas com pontuação acima de 1 
até 2. Representam organizações com um nível estrutural ainda incipiente, apesar de estarem 
em situação mais favorável que as que se encontram no nível básico. Devem se conscientizar 
de que as  práticas e atividades adotadas ainda se encontram em níveis mínimos ou abaixo do 
padrão adequado de competitividade do segmento em relação à alguma das dimensões. 

Nível 3 – Avançado: nesse nível enquadram-se as empresas com pontuação acima de 2 até 
3. Representam organizações com um nível estrutural em fase de consolidação e que possuem 
o padrão mínimo de qualidade para as dimensões analisadas.

Nível 4 – Vantagem competitiva: nesse nível enquadram-se as empresas com pontuação 
acima de 3 até 4. Representam organizações com nível estrutural já consolidado e que 
tiram sua vantagem competitiva desses recursos internos, apresentando posicionamento 
competitivo defi nido e consolidado. 

Tabela 1: Tipo de Empresa
Total %

Receptivo 98 10%

Emissivo 498 51%

Emissivo e Receptivo 371 38%

Tabela 2: Tempo de Operação
Total %

Até 2 anos 125 13%

De 3 a 5 anos 151 16%

5 anos ou mais 691 71%

Tabela 3: Quantidade 
de Funcionários

Total %

Até 9 funcionários 789 82%

De 10 a 49 funcionários 156 16%

50 funcionários ou mais 22 2%

Perfi l dos Respondentes 

A pesquisa foi aplicada por meio de um 
questionário online disponível nos portais 
da ABAV (www.abav.com.br) e do SEBRAE 
(www.sebrae.com.br) no período de 01 de maio 
a 03 de junho de 2011 e obteve um total de 
967 empresas respondentes.  Os dados a seguir 
resumem as principais características da amostra, 
relativos aos tipos de empresas que participaram 
da pesquisa, ao tempo em que as agências de 
viagens já estão em operação e à quantidade de 
funcionários que empregam.

Do total de empresas respondentes, 51% 
delas  atuam somente como agências de 
viagens emissivas e 38% como emissivo e 
receptivo. As empresas que atuam apenas como 
receptivo tiveram menor índice de participação, 
representando 10% do total de participantes.

Em relação ao tempo de operação, a grande 
maioria, 71%, já atua há mais de cinco anos, o 
que sugere um amadurecimento do setor, sendo 
que somente 13% das empresas respondentes 
está em operação há menos de dois anos.

Sete dimensões de análise da Matriz de Competitividade para o 
Setor de Agenciamento de Viagens:

• ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – considerou a adoção de ações, procedimentos de 
planejamento, análise e controle das atividades fi nanceiras. Considerou-se que uma gestão 
fi nanceira adequada é responsável por otimizar os resultados contábeis e de caixa da empresa. 
Sendo assim, ao estruturar seus processos de administração fi nanceira, a empresa constrói 
uma base de análise que facilita a tomada de decisão, orientando a realização de negócios que 
agregam valor de mercado à empresa. Alguns dos itens avaliados foram: gestão fi nanceira, 
análise de desempenho e gestão de recebíveis (contas a pagar) adotados pela empresa.

• PLANEJAMENTO e GESTÃO ESTRATÉGICOS – considerou se a empresa realiza 
planejamento estratégico como condutor de sua gestão. Entende-se que essa prática 
possibilita a defi nição de políticas e ações de curto, médio e longo prazo que conduzam ao 
estabelecimento e atendimento das metas e objetivos. Além disso, o planejamento estratégico 
auxilia no redirecionamento das ações e políticas à medida que sua constante adaptação é 
feita para se adequar a missão e visão da empresa ao ambiente em que está inserida. Alguns 
dos itens avaliados foram: orientação estratégica, posicionamento, fi delização, nível de 
associativismo (parcerias, alianças estratégicas).

• PROCESSOS DE APRENDIZAGEM – considerou a aprendizagem organizacional como um 
processo formado por etapas de aquisição, disseminação e criação de conhecimento. Por isso, 
essa dimensão avaliou a capacidade da empresa de provocar mudanças e adaptar-se a novos 
cenários. Crê-se que a capacitação e qualifi cação dos recursos humanos internos atuam como 
motivadores da mudança de comportamento e de formas de ação, infl uenciando diretamente 
os resultados da organização. Alguns dos itens avaliados foram: os meios de aprendizagem 
utilizados, a interação com o mercado, o incentivo à qualifi cação e capacitação.

• PRODUTOS e SERVIÇOS – considerou-se que a oferta de produtos e serviços turísticos 
constitui a competência base das agências de viagens. Portanto, o desenvolvimento 
adequado de produtos e serviços com qualidade superior é determinante nos resultados e, 
consequentemente, na aquisição de vantagem competitiva para a empresa. Alguns dos itens 
avaliados foram: o nível de assistência pessoal ao cliente, atendimento e comercialização em 
idiomas estrangeiros e customização dos produtos e serviços oferecidos.

• PROMOÇÃO e VENDAS – considerou-se quais as formas de promoção e de atendimento 
ao mercado para realização das vendas dos produtos e serviços aos clientes. A promoção 
da empresa é essencial para comunicar o seu posicionamento ao mercado e, dessa forma, 
conquistar e fi delizar clientes. Portanto, a promoção é uma das variáveis necessárias para o 
aumento da participação da empresa no mercado e, consequentemente, das vendas. Alguns 
dos itens avaliados foram: a existência de material promocional, a participação em feiras e 
eventos, o lançamento de novos produtos, a utilização de sistemas de gestão e marketing.

• RECURSOS HUMANOS - considerou-se as ações e políticas relacionadas à gestão de 
recursos humanos que a empresa possui. Crê-se que, ao defi nir uma estrutura organizacional 
e funcional, assim como adotar práticas de meritocracia e de gestão do clima organizacional, 
cria-se um ambiente propício para o melhor desempenho individual e da equipe na empresa. 

• TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – considerou-se a tecnologia da informação como uma 
ferramenta de gestão da informação que auxilia a empresa na construção de um diferencial 
competitivo no mercado, possibilitando a extração de informações relevantes para o processo 
gerencial das demais dimensões. Um correto sistema de armazenamento e mineração de dados 
(processo de extração de conhecimento de grandes bases de dados) contribui para o melhor 
entendimento dos clientes e do mercado, possibilitando o desenvolvimento de novos produtos 
e serviços, assim como a redução de inadequações de processos. Alguns dos itens avaliados 
foram: as ferramentas de comunicação adotadas, o grau de uso da internet pela equipe, a 
utilização de sistemas de gestão.
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número de respondentes que já estão cadastrados 
no Cadastro Nacional do Turismo – Cadastur – o 
que aponta a busca pela adequação aos padrões 
exigidos pelo Ministério do Turismo – MTur – para 
a categoria e a formalização crescente das micro 
e pequenas empresas agências de viagens. 

COMO ANDA A COMPETITIVIDADE 
DO SETOR DE AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS BRASILEIRO – PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

A seguir, destacamos os principais resultados 
encontrados na Matriz de Competitividade para 
o Setor de Agenciamento de Viagens.

A competitividade por localização 
geográfi ca
O Gráfi co 1 apresenta o índice de competitividade 
encontrado em cada um dos estados brasileiros. 
Conforme pode-se perceber, houve pouca 
oscilação entre os resultados encontrados para 
os estados: todos encontram-se entre o nível 
intermediário e o avançado de competitividade.

O índice encontrado para o Brasil 
foi de 2,04, o que o classifi ca como 
Nível 3 – Avançado em relação à 
competitividade das agências de 

viagens nacionais. 

Dos estados que foram classifi cados 
como nível intermediário, todos 
obtiveram índices acima de 1,5, 
ou seja, todos estão caminhando 
para atingir o nível avançado de 

competitividade.

Tabela 6: Respondentes 
Cadastrados no Cadastur

Total %
Sim 804 83%

Não 163 17%

Total 967 100%

Se, por um lado, esse resultado é positivo, 
pois coloca o Brasil no nível avançado 
de competitividade, não se pode perder 
de vista a proximidade do resultado com 
o nível intermediário. 

Um fator positivo nos resultados agregados 
por estado é que nenhum foi classifi cado 
como Nível 1 – Básico.

 Gráfi co 1 -  Índice Geral de Competitividade – Pontuação por Unidade da Federação
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Nota: Os estados do Acre (AC), Tocantins (TO), Roraima (RR) e Amapá (AP) foram agrupados como “outros” em virtude da representatividade da amostra. 

Todavia, dos estados que atingiram o índice 
acima de 2, nenhum obteve resultado acima 
de 2,5, o que signifi ca que ainda é necessário 
desenvolver e consolidar práticas de gestão 
em todas as sete dimensões da pesquisa até 
que esses estados atinjam índices referentes 
ao nível de vantagem competitiva.
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As empresas que empregam até nove 
funcionários representaram 82% da amostra, 
o que comprova a percepção geral de que o setor 
é pulverizado, sendo composto principalmente 
por micro e pequenas empresas. No extremo 
oposto, agências de viagens com mais de 50 
funcionários representaram somente 2% do 
total de respondentes.

Tabela 5: Respondentes 
por estado

Total %
AC 1 0,10%

AL 12 1,24%

AM 28 2,90%

AP 8 0,83%

BA 29 3,00%

CE 22 2,28%

DF 27 2,79%

ES 23 2,38%

GO 26 2,69%

MA 11 1,14%

MG 102 10,55%

MS 36 3,72%

MT 41 4,24%

PA 18 1,86%

PB 15 1,55%

PE 15 1,55%

PI 15 1,55%

PR 47 4,86%

RJ 151 15,62%

RN 20 2,07%

RO 10 1,03%

RR 5 0,52%

RS 34 3,52%

SC 45 4,65%

SE 15 1,55%

SP 209 21,61%

TO 2 0,21%

Total geral 967 100,00%

Em suma, os resultados da 
pesquisa apontam que o setor de 
agências de viagens é composto 

por empresas que trabalham 
essencialmente com atividades 
de emissivo, que já estão no 

mercado há mais de cinco anos e 
possuem até nove funcionários.

Em relação à taxa de resposta por estado e 
região geográfi ca, percebe-se que os estados do 
Sudeste foram os com maior participação, com 
exceção do Espírito Santo. A região Nordeste 
teve participação de 16% na pesquisa. Já a 
região Norte teve menor taxa de participação, 
representando 7,4%. As regiões Sul e Centro-
Oeste tiveram uma taxa de participação 
semelhante,  cada região representando em torno 
de 13% da amostra. 

Outro dado relevante sobre a amostra foi o alto 

Tabela 4: Localização 
Geográfi ca

Total %

  CO 130 13,4%

  N 72 7,4%

  NE 154 16,0%

  S 126 13,0%

  SE 485 50,2%
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resultado agregado, seguidas de perto pela região 
Nordeste e Sudeste, somente a região Norte não 
atingiu o nível intermediário de competitividade. 

Ressalta-se que o desempenho inferior da 
região Norte deve servir como indicador para 
o fortalecimento do setor na região. Ressalta-
se que Manaus, na qualidade de cidade 
sede da Copa de 2014, não possui nenhuma 
empresa participante classifi cada no nível de 
vantagem competitiva. Esse índice deve atuar 
como motivador para as empresas da região 
e, especialmente, para Manaus, buscarem se 
desenvolver nos próximos anos visando atender 
à demanda crescente de turistas nacionais 
e internacionais pelos destinos da região. 

A competitividade por dimensões 
No que tange ao estudo comparativo das 
dimensões entre todas as empresas respondentes, 
o Gráfi co 3 demonstra que a dimensão com 
melhor pontuação foi a de Produtos e Serviços, 
o que refl ete a preocupação dos empresários 
em promover a melhoria de uma importante 
competência das agências de viagens: a oferta 
de produtos e serviços turísticos. 

Contudo, a baixa preocupação com a dimensão 
de Processos de Aprendizagem pode representar 
um fator de perda de competitividade para o 

desenvolvimento da empresa como um todo. 
Essa dimensão também atua como fator crítico 
na competitividade futura da dimensão de 
Produtos e Serviços, uma vez que envolve 
processos criativos que, se não disseminados, 
correm o risco de se perderem e, em última 
instância, se o detentor desse processo deixa a 
empresa, a competitividade dessa dimensão pode 
ir com ele caso não seja dada a devida atenção 
aos processos de aprendizagem e disseminação 
do conhecimento dentro da empresa. 

Da mesma forma, a dimensão de Promoção 
e Vendas não acompanha o mesmo ritmo 
competitivo da dimensão de Produtos e Serviços, 
o que pode difi cultar o caminho entre a ideia 
do que é oferecido e a percepção do que é 
comprado. Nesse sentido, por melhor que seja 
desenvolvido um produto ou serviço turístico, 
se o cliente não for comunicado sobre seus 
benefícios e diferenciais de mercado, não terá 
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 Gráfi co 2: Índice Geral de Competitividade 
por Região do Brasil

 Gráfi co 3: Índice Geral de Competitividade - 
Pontuação por Dimensão

Conforme pode-se observar na tabela acima, os 
níveis intermediário e avançado foram os com 
maior número de ocorrência entre as agências 
de viagens respondentes. Contudo, ao se unir o 
número de empresas que se encontram no nível 
avançado de competitividade com as empresas 
que já estão no nível de vantagem competitiva, 
percebemos que mais da metade dos respondentes 
encontra-se entre esses dois níveis (50,78%). O 
estado de São Paulo foi o com o maior número 

Tabela 7: Total de Empresas em cada Nível por estado

estados
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Total 

geral

Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd.

AL 0 - 5 41,67% 6 50,00% 1 8,33% 12

AM 1 3,57% 13 46,43% 14 50,00% 0 - 28

BA 0 - 17 58,62% 12 41,38% 0 - 29

CE 0 - 9 40,91% 13 59,09% 0 - 22

DF 1 3,70% 8 29,63% 17 62,96% 1 3,70% 27

ES 1 4,35% 10 43,48% 10 43,48% 2 8,70% 23

GO 2 7,69% 12 46,15% 12 46,15% 0 - 26

MA 0 - 6 54,55% 4 36,36% 1 9,09% 11

MG 4 3,92% 52 50,98% 37 36,27% 9 8,82% 102

MS 1 2,78% 13 36,11% 18 50,00% 4 11,11% 36

MT 1 2,44% 17 41,46% 22 53,66% 1 2,44% 41

PA 2 11,11% 10 55,56% 6 33,33% 0 - 18

PB 2 13,33% 6 40,00% 7 46,67% 0 - 15

PE 0 - 9 60,00% 6 40,00% 0 - 15

PI 0 - 6 40,00% 8 53,33% 1 6,67% 15

PR 1 2,13% 21 44,68% 23 48,94% 2 4,26% 47

RJ 5 3,31% 81 53,64% 62 41,06% 3 1,99% 151

RN 0 - 6 30,00% 12 60,00% 2 10,00% 20

RO 1 10,00% 5 50,00% 4 40,00% 0 - 10

RS 0 - 17 50,00% 16 47,06% 1 2,94% 34

SC 0 - 17 37,78% 24 53,33% 4 8,89% 45

SE 0 - 7 46,67% 7 46,67% 1 6,67% 15

SP 8 3,83% 90 43,06% 94 44,98% 17 8,13% 209

OU 1 6,25% 8 50,00% 5 31,25% 2 12,50% 16

Brasil 31 3,21% 445 46,02% 439 45,40% 52 5,38% 967

absoluto de empresas que se encontram no nível de 
vantagem competitiva, um total de 17 empresas e, 
também, o com o maior número de empresas com 
o nível básico de competitividade, um total de oito 
empresas. Ao se analisar os resultados percentuais, 
percebe-se que o estado do Mato Grosso do Sul foi 
o com maior percentual de empresas no nível de 
vantagem competitiva, 11,11% .

De uma forma geral, as regiões Centro-Oeste 
e Sul foram as que apresentaram o melhor 

Nota: Os estado do Acre (AC), Tocantins (TO), Roraima (RR) e Amapá (AP) foram agrupados como “outros” em virtude da representatividade da amostra. 
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Um dado relevante é a maior preocupação das 
empresas com a dimensão de administração 
fi nanceira, que ocupou a segunda posição tanto 
em valor absoluto quanto em percentual no nível 
de vantagem competitiva. Percebeu-se que as 
agências de viagens já analisam formalmente o 
desempenho fi nanceiro dos processos e muitas 
já o fazem periodicamente. Todavia, ainda é 
pouco expressivo o número de agências de 
viagens que utilizam metas e indicadores 
estabelecidos formalmente.

Competitividade por perfi l empresarial
O Gráfi co número 4 e as Tabelas das páginas 14 

Gráfi co 4: Índice Geral de Competitividade - 
Pontuação por Dimensão e Tipo de Empresa

e 15, apresentam o número de empresas por 
nível em cada uma das dimensões e  atividade. 
As empresas que atuam apenas com receptivo 
foram as com menor índice de respondentes, 
somente 98 empresas. 

O Gráfi co número 5 demonstra o resultado 
encontrado em cada dimensão considerando-se 
o tempo em que as agências de viagens estão 
em funcionamento.  Apesar de apresentarem 
resultados semelhantes, as empresas com mais de 
cinco anos em operação apresentaram índice maior 
que as demais nas dimensões de Administração 
Financeira, Planejamento e Gestão Estratégicos, 
Recursos Humanos e Tecnologia da Informação.

Receptivo Emissivo
Receptivo 
e Emissivo

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Até 2 anos 3 a 5 anos
5 anos 
ou mais

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Gráfi co 5 - Índice Geral de Competitividade – 
Pontuação por Dimensão e por Tempo 

de Operação

informações sufi cientes para eleger o seu 
produto ou serviço em detrimento dos demais.

As empresas participantes ainda possuem 
pouca preocupação com o acompanhamento 
do mercado e poucas já implantaram alguma 
solução tecnológica comercial de inteligência 
de mercado, ou patrocinaram estudos de 
mercado com o objetivo de prover suas equipes de 
promoção, e vendas de informações sobre seus 
clientes atuais e potenciais.

Percebe-se que ainda é baixa a preocupação das 
agências de viagens em desenvolverem um plano 
de marketing integrado, ou seja, avaliando ambiente 
externo e interno e monitorando suas ações. 
As empresas possuem atividades de promoção 
e divulgação, mas, em geral, são desconexas 
e descontínuas, não seguindo uma linha de 
desenvolvimento de imagem e posicionamento 
da empresa pensando no médio e longo prazo.

Outro dado relevante é que, apesar das agências 
de viagens possuírem uma missão e visão, 
muitas vezes até já  formalmente defi nidas 
e documentadas, a maior parte não realiza o 
esforço constante para a disseminação de ambas 

 Tabela 8: Número de empresas por Dimensão 
               e Nível de Competitividade

Nível 1 – Básico Nível 2 – 
Intermediário

Nível 3 – 
Avançado

Nível 4 – 
Vantagem 

competitiva

Dimensão Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd. %

Administração 
fi nanceira

127 13% 347 36% 335 35% 158 16%

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
79 8% 393 41% 360 37% 135 14%

Processos de 
aprendizagem

130 13% 484 50% 300 31% 53 5%

Produtos e 
serviços

18 2% 218 23% 509 53% 222 23%

Promoção e 
vendas

171 18% 431 45% 306 32% 59 6%

Recursos 
humanos

206 21% 382 40% 292 30% 87 9%

Tecnologia da 
informação

102 11% 441 46% 373 39% 51 5%

para todos os funcionários da empresa. Faz-se 
necessário que todos os funcionários conheçam 
bem a missão e visão da empresa para que 
possam alinhar seu comportamento diário e 
atuar mais objetivamente para o seu alcance.

Em relação à Tecnologia da Informação, ainda é 
baixo o uso das novas tecnologias desenvolvidas 
especifi camente para o setor. Poucas são as 
empresas que possuem equipes próprias para 
o desenvolvimento de soluções tecnológicas de 
gestão customizadas para as necessidades da 
empresa ou utilizam sistemas de gestão integral. 

A Tabela a seguir demonstra o número absoluto 
e o percentual de empresas em cada uma das 
dimensões de acordo com o nível em que se 
encontram. Pode-se perceber que a dimensão 
com maior número de empresas no nível básico 
de competitividade foi a de Recursos Humanos, 
o que demonstra uma baixa preocupação com o 
desenvolvimento dessa área e percepção da sua 
importância para o sucesso comercial como um 
todo, pois os funcionários representam o ativo 
intangível que possibilita a transformação de 
conceitos e ideias em negócios.
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O Gráfi co número 6 apresenta os resultados 
encontrados por dimensão considerando-se 
o número de funcionários empregados pelas 
agências de viagens respondentes. Observa-se 
que as empresas com mais de 50 funcionários 
são as que apresentam melhor resultado em 
todas as dimensões, sem exceção. 

Este gráfi co ressalta a predominância das 
empresas com mais de 50 funcionários no nível 
de vantagem competitiva. Em três das sete 
dimensões, a média para as agências de viagens 
com essa faixa de funcionários alcançou o nível de 
vantagem competitiva: administração fi nanceira, 
planejamento e gestão estratégicos e produtos e 
serviços. Nas demais dimensões, as empresas com 
mais de 50 funcionários obtiveram resultados 
de 2,5 ou mais. Em especial, a dimensão de 
Tecnologia da Informação se encontra bem 
próxima ao limite superior do nível avançado 
de vantagem competitiva, o que demonstra 
que a tecnologia já é utilizada como base para 
o desenvolvimento da agência de viagens, mas 
ainda necessita consolidar essas ações.

Tabela 11: Empresas de Receptivo e Emissivo

 
Dimensão

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
Total 
geral

Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd.

Administração fi nanceira 59 16% 135 36% 130 35% 47 13% 371

Planejamento e gestão 
estratégicos

32 9% 143 39% 148 40% 48 13% 371

Processos de 
aprendizagem

48 13% 192 52% 110 30% 21 6% 371

Produtos e serviços 4 1% 72 19% 192 52% 103 28% 371

Promoção e vendas 65 18% 149 40% 133 36% 24 6% 371

Recursos humanos 83 22% 144 39% 109 29% 35 9% 371

Tecnologia da 
informação

47 13% 155 42% 146 39% 23 6% 371

Todavia, como já mencionado, as empresas 
com maior número de funcionários 
têm resultados superiores nos níveis de 
competitividade em todas as dimensões, 
apresentando variação signifi cativa 
principalmente em relação às empresas que 
têm até nove funcionários. Uma possível 
explicação é a maior necessidade de implantação 
de mecanismos de gestão para se comandar 
uma empresa com mais funcionários, em que 
a comunicação deve ser feita de forma mais 
processual e formal, o que geralmente não 
ocorre em empresas pequenas, que utilizam 
o padrão “boca-a-boca” como principal forma 
de comunicação interna. 

Esse dado indica que deve haver um esforço 
para qualifi cação dessas micro e pequenas 
agências de viagens, focando a disseminação 
de conhecimento e a troca de boas práticas já 
consolidadas pelas empresas de maior porte. 
Essa qualifi cação é essencial para que essas 
microempresas ganhem competitividade 
e continuem no mercado, já que são a base 
do setor, reduzindo o risco de falências.

Tabela 9: Empresas de Receptivo

Dimensão 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Total 
geral

Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd.

Administração 
fi nanceira

13 13% 38 39% 38 39% 9 9% 98

Planejamento e gestão 
estratégicos

8 8% 30 31% 44 45% 16 16% 98

Processos de 
aprendizagem

10 10% 53 54% 29 30% 6 6% 98

Produtos e serviços 1 1% 15 15% 56 57% 26 27% 98

Promoção e vendas 12 12% 43 44% 36 37% 7 7% 98

Recursos humanos 20 20% 39 40% 33 34% 6 6% 98

Tecnologia da 
informação

15 15% 60 61% 21 21% 2 2% 98

Tabela 10: Empresas de Emissivo

Dimensão
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Total 

geral

Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd. % Qntd.
Administração 

fi nanceira 55 11% 174 35% 167 34% 102 20% 498

Planejamento e gestão 
estratégicos 39 8% 220 44% 168 34% 71 14% 498

Processos de 
aprendizagem 72 14% 239 48% 161 32% 26 5% 498

Produtos e serviços 13 3% 131 26% 261 52% 93 19% 498

Promoção e vendas 94 19% 239 48% 137 28% 28 6% 498

Recursos humanos 103 21% 199 40% 150 30% 46 9% 498

Tecnologia da 
informação 40 8% 226 45% 206 41% 26 5% 498
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O desenvolvimento de plano de marketing 
integrado ainda é uma prática pouco utilizada 
entre as empresas do setor, que realizam 
atividades de Promoção e Vendas mas ainda 
de forma esporádica. A presença da empresa 
em feiras e eventos de turismo, por exemplo, 
é geralmente feita pela participação dos 
funcionários como visitantes, somente um 
número reduzido de empresas já participam 
como expositoras. 

Os resultados encontrados para a dimensão 
de Produtos e Serviços demonstraram que as  
agências de viagens do setor, em sua maioria, já 
oferecem aos seus clientes assistência telefônica 
24h, seja por meio de siga-me, celular do agente 
ou por call center. Esse é um dado positivo que 
aponta para a preocupação das agências em 
proporcionar segurança no serviço e produto 
turístico oferecido.

Em relação à dimensão de Administração 
Financeira, percebe-se que as empresas buscam 
aprimorar suas práticas de gestão fi nanceira, 
porém, são poucas que já realizam orçamento 
empresarial com base anual. Em contrapartida, 

SUGESTÕES DE AÇÕES
Para atuação futura das empresas, visando 
a busca por um melhor posicionamento 
competitivo, sugere-se o aproveitamento das 
ações e cursos oferecidos pela ABAV e pelo 
SEBRAE, dado as características de cada agência 
de viagens e o enquadramento competitivo da 
mesma em cada dimensão. 

Os empresários estão preocupados em relação à: 

• promoção da melhoria da oferta de produtos e serviços turísticos;

• administração fi nanceira.

É preciso melhorar a percepção empresarial em relação à: 

• processos de aprendizagem e disseminação do conhecimento;

• estudo de mercado / promoção e vendas de seus produtos;

• soluções tecnológicas inovadoras;

• desenvolvimento de imagem e posicionamento da empresa a médio e longo prazo.

uma boa parte das agências de viagens já 
analisa formalmente o desempenho financeiro 
dos processos da empresa e, muitas dessas, 
já o fazem periodicamente. Entretanto, ainda 
é pouco expressivo o número de agências 
de viagens que utilizam metas e indicadores 
estabelecidos formalmente.

O uso da Tecnologia da Informação já 
é bem difundido entre as agências de viagens, 
contudo, essa dimensão ainda não é vista como 
catalisadora de futuros negócios e identifi cação 
de oportunidades. Por exemplo, as empresas, 
na grande maioria, já possuem uma página 
institucional na internet, mas poucas são 
as que oferecem a possibilidade de e-commerce 
em suas páginas ou que disponibilizam a seus 
clientes a possibilidade de fazer consultas, 
reservas e compra direta de vôos, produtos 
e serviços nacionais e internacionais, 
comparando resultados em mais de um 
sistema de busca. Ou seja, as agências ainda 
utilizam pouco a Tecnologia da Informação 
como mecanismo de diferenciação de produtos 
e serviços para seus clientes.    

Confi ra na Tabela a seguir ações e cursos que 
podem auxiliar as empresas, independentemente 
do seu nível competitivo, nesse processo 
de direcionamento estratégico e ganho de 
vantagem competitiva. 

Até 9 
funcionários

De 10 a 49 
funcionários

50 
funcionários 
ou mais
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Gráfi co 6 - Índice Geral de Competitividade 
por Número de Funcionários

PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES 
Os resultados da pesquisa apontaram 
para um cenário de amadurecimento da 
competitividade das agências de viagens 
nacionais, o que demonstra que essas empresas 
estão aproveitando o cenário positivo que 
se apresenta para a atividade no país.  Nesse 
sentido, o amadurecimento do setor fi cou 
explícito no Índice de Competitividade Nível 3 
–  Avançado (resultado Brasil de 2,04) alcançado 
pelas empresas no cenário nacional. Todavia, é 
importante atentar que esse índice está muito 
próximo ao limite inferior e, por isso, o trabalho 
de desenvolvimento do setor não pode retroceder.

As empresas do setor já perceberam que 
necessitam se desenvolver e aumentar sua 
competitividade para poderem contribuir 
de maneira defi nitiva para solidifi car o 
desenvolvimento do turismo no Brasil, com foco 
no médio prazo – momento em que a demanda 
turística aumentará em função da realização 
da Copa das Confederações em 2013, da Copa 
do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 
–, e no longo prazo – momento em que devem 
aproveitar o fl uxo turístico que surgirá em função 
da projeção do Brasil no cenário internacional 
com a realização desses megaeventos. 

A correta atuação das agências de turismo exerce 
papel fundamental e infl uencia diretamente 
no processo de avaliação sobre o destino e as 
atividades que podem ser realizadas no mesmo, 
impactando a decisão de compra de turistas e sua 
interação com o país durante a viagem.

Outro fato relevante apontado pela pesquisa 
foi a alta taxa de empresas que já atuam sob o 
Cadastro Nacional de Turismo – Cadastur – o que 
evidencia a busca pela adequação aos padrões 
estabelecidos para a atividade nas agências de 
viagens do setor. A inscrição dessas empresas no 
Cadastur demonstra que o setor deseja  promover 
o seu ordenamento e atender as normas vigentes 
para a categoria em âmbito nacional. 

A pesquisa também apontou para a importância 
de se trabalhar o desenvolvimento interno 
da empresa, por meio da qualifi cação de seus 
funcionários, da valorização do processo 
de aprendizagem organizacional, ou seja, 
da transferência de conhecimento entre as 
pessoas que trabalham na agência de viagens. 
O desenvolvimento das dimensões de Recursos 
Humanos e Processos de Aprendizagem é 
imperativo para que as empresas do setor 
possam crescer e atingir um maior nível de 
competitividade não somente nessas dimensões.

Em relação à dimensão de Planejamento e Gestão 
Estratégicos, foi demonstrado que a maior parte 
das agências de viagens é associada a grupos 
com representação local e nacional de classe 
e apenas uma pequena parcela do total, menos 
de 20%, possui plano estratégico defi nido que 
delineia as ações da empresa, constituído com 
a participação de dirigentes e funcionários e 
que é monitorado formalmente ao longo do 
tempo, porém metade dos participantes possui 
conhecimento médio sobre o ambiente de 
negócios e identifi ca seus pontos fortes e fracos.
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Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Recursos 
humanos Curso

Gestão de Pessoas em 
Agenciamento e Operações 

Turísticas
Todos

Com metodologia online, carga horária de 20 horas, divididas 
em 6 sessões, o curso objetiva possibilitar o aprendizado sobre 
o reconhecimento e a utilização do potencial dos parceiros 
internos, além das maneiras de se promover o desenvolvimento de 
competências da equipe de forma continuada para uma atuação em 
níveis de excelência, a fi m de satisfazer as necessidades dos clientes.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE E 

ICCABAV

Produtos e 
serviços Curso Gestão de Produtos e 

Serviços Turísticos Todos

Com metodologia online, carga horária de 20 horas, divididas 
em 10 sessões, o curso visa fazer com que Operadores Emissivos 
possam ampliar suas competências para envolver todas as partes 
interessadas na composição de roteiro de viagens com produtos 
e serviços de qualidade para superar as expectativas dos clientes.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE E 

ICCABAV

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso De Agente a Consultor de 

Viagens Todos

Com metodologia online, carga horária de 20 horas, divididas 
em 7 sessões, o curso foi desenvolvido a fi m de preparar 
profi ssionais para atuarem como consultores, possibilitando a 
compreensão ampla sobre como captar novos clientes a partir 
de um atendimento diferenciado e, desta forma, garantir a 
sustentabilidade do negócio.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE E 

ICCABAV

Produtos e 
serviços Curso Gestão de Roteiro no 

Turismo Receptivo Todos

Com metodologia online, carga horária de 20 horas, divididas 
em 6 sessões, neste curso os profi ssionais são capacitados para 
atuarem como Operadores de Turismo Receptivo, tendo como foco 
a criação de roteiros turísticos locais, individuais ou em grupos, 
promovendo a cultura local e zelando pelas questões relacionadas à 
sustentabilidade do destino.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE E 

ICCABAV

Produtos e 
serviços Curso

Gestão de Vendas 
de Serviços Através 
de Consolidadoras e 

Operadoras

Todos

Com metodologia online, carga horária de 10 horas, divididas em 
8 sessões, o objetivo deste curso é orientar emissores, atendentes 
e promotores de consolidadoras de passagens aéreas e de produtos 
turísticos, a potencializar as vendas através das agências de viagens 
com ética, efi cácia e condições comerciais adequadas. O conteúdo 
é ministrado em três semanas, abordando formas de conduzir o 
processo de vendas diante da oferta e demanda do mercado.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE E 

ICCABAV

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso Gestão Estratégica

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

O objetivo deste curso que tem carga horária de 30h, sendo 16 
horas presenciais e 14 horas online, é levar o agente de viagens 
a compreender o papel do gestor e a discutir as melhores práticas 
para a elaboração do planejamento da sua agência de viagens, 
formulando estratégias que permitam estabelecer a direção a ser 
seguida pela empresa com maior interação com o ambiente e 
alcance dos objetivos planejados. 

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Banco de Dados - Projeto 
Excelência em Turismo 
– Aprendendo com as 
Melhores Experiências 

Internacionais e Projeto 
Vivências Brasil – 

Aprendendo com o Turismo 
Nacional.

Todos

Em 2010, a ABAV executou em parceria com o SEBRAE, MTUR e 
EMBRATUR, o Programa Benchmarking em Turismo, composto por 
2 projetos: Projeto Excelência em Turismo – Aprendendo com as 
Melhores Experiências Internacionais e Projeto Vivências Brasil – 
Aprendendo com o Turismo Nacional.
O Programa teve como objetivo qualifi car empresas do setor 
turístico por meio da observação e vivência com foco na 
incorporação das melhores práticas de gestão, operação, inovação 
e estratégias de mercado, a partir da realização de viagens técnicas 
para destinos referenciais no Brasil e no exterior, utilizando a 
metodologia do benchmarking.
No Portal da ABAV – www.ABAV.com.br é possível acessar todo 
o conhecimento gerado pelo Programa em formato de vídeos, 
fotografi as e na planilha “Banco de Boas Práticas”. 

ABAV/SEBRAE 
BENCHMARKING 

EM TURISMO

Administração 
fi nanceira Parcerias

CEF – “Crediário Caixa 
Fácil para o Turismo” e 
“Correspondentes Caixa 

Aqui”

Todos

A ABAV Nacional assinou com a Caixa Econômica Federal o 
crediário Caixa Fácil para o Turismo. O acordo disponibiliza 
o fi nanciamento de pacotes de viagens ao turista e amplia a 
concessão de crédito no setor, incentivando ainda mais o turismo 
interno e facilitando o acesso da população de menor renda a 
fi nanciamentos de pacotes turísticos.
Para que as agências possam oferecer esse benefício aos seus 
clientes, é necessário que se credenciem junto à CEF como 
“Correspondentes Caixa Aqui”. O crediário tem limites para pacotes 
de até R$ 10 mil e oferece um prazo de fi nanciamento de até 24 
meses, sendo que o pagamento pode ser feito via boleto bancário 
ou débito em conta corrente. 

ABAV

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Outro Portal da Competitividade Todos

O Portal ABAV é o canal de aprimoramento e assessoria do setor de 
agenciamento, capaz de contribuir para a ampliação dos negócios 
e competitividade das Agências de Viagens. Atua como ferramenta 
estratégica de divulgação dos produtos e ferramentas de apoio que 
a ABAV oferece aos agentes de viagens. Além disso, posiciona-se 
cada vez mais como canal de referência na capacitação online do 
setor de agenciamento e operações turísticas.

ABAV

Processos de 
aprendizagem Cursos     ICCABAV Todos

O ICCABAV (Instituto de Capacitação e Certifi cação da ABAV) atua 
no mercado desde 1986 com o objetivo de capacitar e certifi car 
os agentes de viagens através de cursos presenciais selecionados 
de acordo com a demanda do setor. Em um mercado cada vez 
mais competitivo, capacitação é uma ferramenta importante 
que proporciona uma visão estratégica para alcançar o sucesso. 
Consulte a grade de cursos no Portal ABAV.

ABAV

Produtos e 
serviços Parcerias I-SHOW EQUILIBRA TUR Todos

A TV EQUILIBRA TUR é uma REDE DE MONITORES DE LCDs instalados 
em agências de todo o Brasil, com conteúdos atrativos, dicas de 
viagem, notícias atualizadas continuamente e, principalmente, 
PUBLICIDADE ALTAMENTE SEGMENTADA, tudo voltado 
especifi camente para agências de viagens. O custo de adesão é 
zero. A agência fornece apenas a energia elétrica e a internet para 
atualização dos conteúdos. Os patrocinadores e anunciantes arcam 
com a viabilização econômica do projeto. Além de não custar nada, 
existe também um repasse de 10% do lucro líquido com a venda da 
publicidade, sempre auditado pela ABAV. 

ABAV

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Manual

Estratégias de Inteligência 
Competitiva para as 
Agências de Viagens

Todos

A linguagem clara e objetiva deste manual aponta as práticas 
e os conceitos da Inteligência Competitiva (IC) que devem ser 
utilizados pelo Agente de Viagens como forma de antecipar-se às 
tendências mercadológicas e à evolução da concorrência, ajudando 
o profi ssional a avaliar as oportunidades de desenvolvimento da 
empresa, orientando-a rumo ao sucesso. 

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Promoção e 
vendas Manual

Como Vender para o 
Governo: Manual Prático 

para as Agências de 
Viagens

Todos

Em formato de perguntas e respostas, este manual ensina como as 
micro e pequenas agências de viagens podem participar de editais 
públicos e quais são as modalidades de licitações, com base na 
Lei Complementar n. 123/06 - que estabelece normas relativas ao 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às micro e 
pequenas empresas.  

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Promoção e 
vendas Manual

Estratégias de Marketing 
para Agências de Turismo 

Receptivo
Todos

Direcionado principalmente às agências de receptivo, este manual 
detalha como planejar e aplicar um plano de marketing defi nindo 
produtos turísticos mais competitivos e inovadores, além de 
orientar os agentes de viagens rumo à competitividade, tendo em 
vista as oportunidades que a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos 
representam para o setor.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Estudo

Empreendedor Individual: 
Benefícios para o Setor de 
Agenciamento de Viagens

Quero abrir um 
negócio

Com a Lei Complementar 128/08 - que alterou o Estatuto das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - os empreendedores 
autônomos podem ser legalizados como Empreendedores 
Individuais (EI). Os gestores das agências de viagens podem ter 
uma relação formal com todos os seus prestadores de serviços, 
dentre eles os freelancers que trabalham como agentes de viagens, 
taxistas, motoristas de transporte de passageiros e excursões, 
animadores de festa, promotores de vendas, serviços de reserva e 
outros serviços de turismo não especifi cados anteriormente.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Recursos 
humanos Pesquisa

Árvore de Competências 
para o Setor de 
Agenciamento

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Proposta de concepção pedagógica e estratégica para a capacitação 
empresarial e profi ssional do setor de agenciamento, compreendendo 
os segmentos de Agências de Viagens (varejistas), Operadoras 
Emissivas; Operadoras Receptivas e Consolidadoras. Este estudo 
técnico identifi cou de forma precisa as competências mais relevantes 
no agenciamento, defi nindo a estrutura ocupacional necessária em 
onze funções: Atendente; Emissor de Consolidadora; Operador de 
Receptivo; Operador de Emissivo; Consultor de Viagens; Agente de 
Viagens; Assistente de Marketing; Executivo de Contas Corporativas; 
Promotor de Viagens; e Diretor/Gerente. 

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Pesquisa

Pesquisa Setorial no Brasil 
- Setor de Agências de 

Viagens
Todos

Realizada em âmbito nacional no ano de 2006 e com ampla 
participação dos gestores de Agências de Viagens associadas à 
ABAV, a primeira Pesquisa Setorial expressou a realidade do setor 
de Agenciamento e Operações Turísticas. Serviu também, como 
base para a projeção de ações e metas do PROAGÊNCIA, a fi m de 
que fossem identifi cadas as práticas empresariais relevantes para o 
sucesso das Agências.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Pesquisa Desenvolvendo Agências de 

Viagens Vencedoras Todos

Em 2008 foi realizada uma nova pesquisa com base nas sondagens 
distribuídas entre todos os participantes (associados ou não às 
ABAVs) dos Training Shows, eventos de capacitação promovidos pelo 
PROAGÊNCIA nas 27 capitais brasileiras. Esta ação resultou na criação 
do manual Desenvolvendo Agências de Viagens Vencedoras que, além 
de comparar a evolução do mercado nestes dois anos, possibilitou a 
mensuração dos resultados qualitativos do PROAGÊNCIA.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Associativismo Centrais de Negócios Todos

Durante o PROAGÊNCIA II, a ABAV e o SEBRAE pretenderam 
dar continuidade ao trabalho de fortalecimento das redes de 
distribuição da cadeia produtiva do turismo, cujo foco está nos 
Agentes de Viagens. Para isso, buscou ferramentas tecnológicas 
capazes de possibilitar estratégias de inovação aos Agentes de 
Viagens. Sendo assim, criou um manual de orientações que foi 
distribuído a todos os SEBRAEs e ABAVs Estaduais sobre como 
implantar Centrais de Negócios no Setor de Agenciamento de 
Viagens, de forma a oferecer aos gestores das agências uma 
inovadora ferramenta de apoio à criação de um modelo de 
consórcios unindo diferentes Agências de Viagens de porte micro 
e pequeno para atuar em operações de compras, comercialização 
e acesso ao crédito junto ao trade turístico. Para mais informações, 
consulte a ABAV ou SEBRAE de seu estado. 

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Recursos 
humanos Pesquisa

Avaliações Diagnósticas 
- Análise Geral das 
Necessidades de 

Capacitação do Setor de 
Agenciamento Turístico.  

Todos

Em breve, o PROAGÊNCIA publicará o resultado das avaliações 
diagnósticas que foram preenchidas pelos alunos participantes 
das 30 turmas de Educação à Distância oferecidas ao longo do 
Programa. Esses resultados permitirão uma análise geral das 
necessidades de capacitação do setor de agenciamento turístico e 
servirão como base para o desenvolvimento de ações futuras, muito 
mais direcionadas às necessidades dos agentes de viagens.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso

Gestão de Empresas de 
Agenciamento e Operações 

Turísticas
Todos

Com metodologia online e carga horária de 35 horas, divididas 
em 11 sessões, este curso do PROAGÊNCIA visa envolver os 
profi ssionais nos seguintes assuntos: as diferentes formas de 
conduzir uma empresa, a importância de processos adequados no 
planejamento estratégico e operacional e o envolvimento de equipe 
para o alcance da almejada promoção no mercado.

PROAGÊNCIA 
ABAV/SEBRAE E 

ICCABAV

PORTFÓLIO DE PRODUTOS ABAV E SEBRAE DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO COMPETITIVO DAS MICRO E PEQUENAS 
AGÊNCIAS DE VIAGENS

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

1918



Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Recursos 
Humanos Curso Segurança e Saúde no 

Trabalho

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

O curso tem como objetivo levar o participante a entender a 
importância da incorporação de Segurança e Saúde no Trabalho 
– SST na gestão empresarial; tomar consciência das mudanças 
necessárias para incorporação da SST na gestão empresarial; 
planejar as ações necessárias para incorporar SST na gestão 
empresarial.

SEBRAE

Produtos e 
serviços Curso Atendimento ao Cliente

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Tem como meta identifi car, refl etir e planejar as ações e procedimentos 
de atendimento nas empresas que garantam a satisfação dos clientes 
e possam gerar um impacto positivo nos resultados.

SEBRAE

Recursos 
Humanos Curso Desenvolvimento de 

Equipes

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O curso objetiva levar o participante a conhecer os aspectos 
essenciais que envolvem o desenvolvimento de equipe; 
relacionar-se com a equipe tendo como base a confi ança e a 
comunicação transparente, compartilhando funções, atribuições e 
responsabilidades; e elaborar um plano para o desenvolvimento de 
uma equipe autogerenciada.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso Determinação 

Empreendedora

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Visa compreender e reconhecer a relação entre a autoestima e 
o desempenho empreendedor, reconhecer os próprios talentos 
e o poder que se tem para agir no fortalecimento ou no 
desenvolvimento de seu negócio em sua comunidade.

SEBRAE

Recursos 
Humanos Curso Gestão de Pessoas

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O objetivo deste curso é conhecer o sistema de gestão de pessoas 
no atual contexto de mudanças, predispor-se a gerir pessoas a 
partir de uma visão colaborativa e aplicar instrumentos para o 
provimento de pessoal, respeitando os limites legais.

SEBRAE

Tecnologia da 
Informação Curso Internet para Pequenos 

Negócios

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

A meta deste curso é levar o participante a compreender e analisar 
as oportunidades que a Internet propicia para o seu negócio e sua 
vida; predispor-se a agir de modo proativo na busca de informações 
e no planejamento da presença do seu negócio na Internet e 
implementar uma estratégia para melhor utilização da Internet em 
seu negócio e em sua vida.

SEBRAE

Promoção e 
vendas Curso Técnicas de Vendas

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O objetivo do curso é compreender os caminhos e estratégias de 
vendas, refl etir sobre a importância do vendedor para a empresa, 
para os clientes e para si mesmo, visando atuar de maneira 
estratégica para promover as vendas de produtos e serviços para 
obtenção dos melhores resultados em seus negócios.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso Aprender a Empreender Quero abrir um 

negócio

O curso visa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes 
sobre empreendedorismo, mercado e fi nanças para a gestão de 
pequenos negócios.

SEBRAE

Promoção e 
vendas Curso Gestão do Visual de Loja

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

O curso visa analisar o visual da loja, com base nos conceitos e 
técnicas para melhorar a exposição dos produtos, tornando a 
empresa mais competitiva; reconhecer a importância do visual da 
loja como uma estratégia para a gestão da empresa e elaborar um 
plano de ação para melhorá-lo, visando o incremento de suas vendas.

SEBRAE

Produtos e 
serviços Curso Logística

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

O curso tem como objetivo compreender a cadeia logística, seus 
processos e custos, formulando soluções estratégicas para o 
aumento da lucratividade da empresa, buscando novas soluções de 
gestão logística para maior rentabilidade e elaborar uma estratégia 
de gestão logística e um plano de trabalho para a sua empresa.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso Gestão Empresarial 

Integrada

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Visa conhecer os diversos atores e sua dinâmica no âmbito 
da empresa; compreender a empresa como uma organização 
sistêmica; favorecer atitudes em busca da efi cácia empresarial 
com foco na gestão integrada; incorporar no cotidiano da empresa 
princípios da gestão integrada, visando à efi cácia empresarial.

SEBRAE

Produtos e 
serviços Curso

Compras Governamentais 
com a Aplicação dos 

Benefícios para as Micro e 
Pequenas Empresas

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Os objetivos deste curso são:  
- Compreender que os benefícios da MPE na licitação pública é um 
instrumento importante de transferência de renda;
- Compreender que as compras públicas podem se tornar um 
mecanismo capaz de impulsionar a economia local/regional; 
- Compreender os responsáveis diretos e indiretos pelo setor de 
compras sobre a importância do cumprimento da LC nº 123/2006; 
- Incorporar na prática dos compradores diretos e indiretos os 
procedimentos para a aplicação plena da LC nº 123/2006.

SEBRAE

Produtos e 
serviços Curso

Compras Governamentais 
Como Fornecer para a 

Administração Pública e 
Reduzir os Riscos

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Tem como objetivo compreender o fornecimento para a 
Administração Pública como uma nova oportunidade de negócio; 
predispor-se a fornecer para a Administração Pública; predispor-
se a analisar o potencial do negócio para fornecer para a 
Administração Pública.

SEBRAE

Promoção e 
vendas Curso Técnicas para Negociações

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Este curso visa possibilitar ao participante o conhecimento dos 
fundamentos e a utilização de instrumentos efi cazes de negociação, 
a fi m de obter desenvolvimento e lucro em seu negócio.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso Empretec

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Tem como objetivo estimular e desenvolver as dez características 
empreendedoras, de forma a propiciar a competitividade e 
permanência do empreendedor no mercado.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Curso Online D-Olho na Qualidade

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos 

Objetiva desenvolver competências para compreender a fi losofi a do 
5S, conhecer e praticar o método do D-Olho (descarte, organização, 
limpeza, higiene e ordem mantida), a fi m de implementá-lo na 
empresa combatendo o desperdício, otimizando os recursos, 
melhorando o bem-estar físico, mental e social, de todos, bem como 
respeitando a relação com o meio ambiente.

SEBRAE

Administração 
fi nanceira Curso Online Análise e Planejamento 

Financeiro

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Este curso visa criar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender e analisar os resultados da empresa 
e planejar estratégias empresariais, a partir das informações 
fi nanceiras, e também se predispor a agir favoravelmente em 
relação à busca e análise das informações fi nanceiras.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso Online Aprender a Empreender Quero abrir um 

negócio

Tem como objetivo desenvolver conhecimentos, habilidades e 
atitudes sobre empreendedorismo, mercado e fi nanças para a 
gestão de pequenos negócios.

SEBRAE

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Produtos e 
serviços Parcerias

PHONE ACCESS (DEZ/2008) 
- VENDA DE CARTÕES 

TELEFÔNICOS

Todas as 
Associadas à 

ABAV

Buscando aumentar o ganho das Agências de Viagens associadas, a 
ABAV Nacional fechou, em dezembro de 2008, acordo com a Phone 
Access para a venda de cartões telefônicos com uma economia de 
até 96% para o usuário efetuar ligações no exterior. As agências são 
comissionadas em 13% em todas as vendas do cartão.

ABAV

Produtos e 
serviços Parcerias GRUPO FITTA - 

REALIZAÇÕES DE CÂMBIO

Todas as 
Associadas à 

ABAV

Desde o dia 29 de maio de 2009, somente Instituições Financeiras 
podem realizar operações de câmbio. Diante disso, a ABAV Nacional 
assinou com o Grupo Fitta, em outubro de 2010, o acordo de 
cooperação que formalizou a parceria para a realização de 
operações de câmbio turismo e possibilitou às agências de viagens 
associadas à ABAV oferecer novos serviços para os clientes que 
desejam viajar ao exterior: câmbio de moeda estrangeira com 
segurança, ética, garantia e taxas competitivas. 

ABAV

Promoção e 
vendas Parcerias TCN

Todas as 
Associadas à 

ABAV

Com a parceria fi rmada entre a ABAV Nacional e a TCN Consultoria 
e Negócios, os associados à entidade têm acesso a condições 
especiais de parcelamento das vendas de pacotes turísticos 
através de cheque à vista e/ou pós-datado e cartões de crédito. 
A TCN oferece a possibilidade de parcelamento em cheques, com 
aprovação on-line e entrega dos cheques físicos em uma agência 
bancária mais próxima do associado, o que elimina custos de 
postagem, risco de inadimplência dos cheques, e poder de barganha 
junto aos fornecedores. 

ABAV

Promoção e 
vendas Parcerias Consórcio Gazin 

Todas as 
Associadas à 

ABAV

Trata-se de uma parceria da ABAV Nacional com a administradora 
de Consórcios Gazin, cujo objetivo é oferecer uma nova 
modalidade de pagamento aos serviços turísticos oferecidos 
pelas agências ABAVianas. O Viaja Fácil Brasil possibilitará ao 
cliente das agências associadas programar com antecedência 
suas viagens e realizar seu pagamento em até 36 vezes, sem juros. 
O programa ainda remunera o agente ABAViano duplamente: pela 
venda do pacote e do consórcio.

ABAV

Produtos e 
serviços Parcerias ACE SEGURADORA Todos

Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV), a ACE 
Seguradora e a corretora Interface estão oferecendo às agências 
de turismo de todo o Brasil a possibilidade de contratar apólice de 
Responsabilidade Civil Profi ssional, que dá ao turista garantia de 
indenizações em várias situações.
A indenização cobre prejuízos por falhas dos fornecedores dos 
serviços intermediados pelas agências de turismo pelas quais 
elas sejam responsabilizadas civilmente, oferecendo, também, 
a possibilidade de acordo extrajudicial que agiliza a solução do 
problema e evita o dissabor da discussão judicial.

ABAV

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Curso Análise de Mercado Quero abrir um 

negócio

O objetivo deste curso é instrumentalizar o empreendedor quanto 
ao estudo e avaliação da viabilidade mercadológica de uma 
oportunidade de negócio identifi cada, focada nos aspectos da 
concorrência, fornecedores e consumidores.

SEBRAE

Administração 
Financeira Curso Análise e Planejamento 

Financeiro

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O curso objetiva criar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender e analisar os resultados da empresa 
e planejar estratégias empresariais, a partir das informações 
fi nanceiras, e também se predispor a agir favoravelmente em 
relação à busca e análise das informações fi nanceiras.

SEBRAE

Promoção e 
vendas Curso

Como Vender Mais 
e Melhor Módulo 1: 

Marketing - Como Abrir as 
Portas do Mercado

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O objetivo deste curso é criar condições para que o participante 
possa conhecer e perceber as ferramentas de marketing voltadas 
para a busca de oportunidades e para o desenvolvimento constante 
da sua empresa, de maneira que formule estratégias de marketing 
para vender mais e melhor.

SEBRAE

Promoção e 
vendas Curso

Como Vender Mais e 
Melhor Módulo 2: As 

Melhores Estratégias e 
Ferramentas para Melhorar 

a Gestão de Vendas

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O curso objetiva criar condições para que o participante possa 
defi nir diferenciais competitivos da sua empresa, tomar consciência 
da necessidade de conhecer melhor o mercado, o vendedor e o 
cliente e aplicar um planejamento de vendas para vender mais e 
melhor.

SEBRAE

Promoção e 
vendas Curso

Como Vender Mais 
e Melhor Módulo 3: 

Crescendo com Sucesso

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

O objetivo deste curso é criar condições para que os participantes 
possam identifi car oportunidades para expansão do seu negócio e 
elaborar ideias, estratégias e um plano de ação para o crescimento 
do seu negócio.

SEBRAE

Administração 
Financeira Curso Contabilidade na Prática

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O curso objetiva propiciar ao participante condições de desenvolver 
competências para tomar decisões gerenciais a partir das 
informações contábeis.

SEBRAE

Administração 
Financeira Curso Controles Financeiros

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O objetivo deste curso é criar condições para que o participante 
desenvolva competências para controlar fi nanceiramente a 
empresa, para facilitar e agilizar a tomada de decisão, utilizando 
ferramentas e instrumentos que possibilitem a organização 
fi nanceira para melhor gestão do capital da empresa.

SEBRAE

Recursos 
humanos Curso Excelência em Liderança 

(ELI)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

O curso visa ampliar a capacidade de infl uência transformadora de 
líderes empresariais, de instituições de classe e comunitários, com 
o objetivo de constituir e consolidar um ambiente favorável ao 
desenvolvimento sustentável no País.

SEBRAE

Produtos e 
serviços Curso Formação do Preço de 

Venda

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

O objetivo deste curso é compreender o processo de formação do 
preço de venda, predispondo-se a adotar procedimentos técnicos 
para formar o preço de venda adequado de produtos e/ou serviços.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Curso Gestão da Qualidade: 

Auditorias Internas

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

O objetivo deste curso é fazer com que o participante compreenda 
a metodologia de planejamento e execução de auditorias internas 
de um sistema de gestão da qualidade, a ponto de construir uma 
versão preliminar de um procedimento para sua empresa.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Curso Gestão da Qualidade: 

Requisitos da ISO 9001

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

O curso visa levar o participante a compreender os conceitos, 
princípios e fundamentos de um sistema de gestão da qualidade, a 
fi m de desenvolver habilidades para a interpretação dos requisitos 
da NBR ISO 9001:2000.

SEBRAE

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante
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Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Promoção e 
vendas

Jogos 
empresariais

Como Vender Mais 
e Melhor Módulo 1: 

Marketing - Como Abrir as 
Portas do Mercado

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Têm como objetivo criar condições para que o participante possa 
conhecer e perceber as ferramentas de marketing voltadas para a 
busca de oportunidades e para o desenvolvimento constante da sua 
empresa, de maneira que formulem estratégias de marketing para 
vender mais e melhor.

SEBRAE

Promoção e 
vendas

Jogos 
empresariais

Como Vender Mais e 
Melhor Módulo 2: 

As Melhores Estratégias e 
Ferramentas para Melhorar 

a Gestão de Vendas

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Visam criar condições para que o participante possa defi nir 
diferenciais competitivos da sua empresa, tomar consciência da 
necessidade de conhecer melhor o mercado, o vendedor e o cliente 
e aplicar um planejamento de vendas para vender mais e melhor.

SEBRAE

Recursos 
humanos Livros Educação empreendedora Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Livros Empreendedorismo na veia: 

um aprendizado constante Todos  - SEBRAE

Administração 
fi nanceira Livros Gerência fi nanceira para 

micro e pequenas empresas Todos  - SEBRAE

Promoção e 
vendas Livros Marketing para pequenas 

empresas Todos  - SEBRAE

Promoção e 
vendas Livros

Marketing para a pequena 
empresa: comunicação 

e vendas
Todos  - SEBRAE

Recursos 
humanos Livros

Mediação: método de 
investigação apreciativa da 

ação na ação
Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Livros

Territórios vitoriosos: 
o papel das redes 
organizacionais

Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Livros

Como transformar seu 
talento em um negócio de 

sucesso
Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Livros Administração para 

profi ssionais liberais Todos  - SEBRAE

Promoção e 
vendas Livros Como garantir três vendas 

extras por dia Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Livros Caminhos de 

desenvolvimento Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação Livros Como ingressar nos 

negócios digitais Todos  - SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Livros

A criatividade do rei: um 
método fácil para você se 

tornar mais criativo
Todos  - SEBRAE

Recursos 
humanos Livros

Desenvolvimento 
includente,sustentável, 

sustentado
Todos  - SEBRAE

Administração 
fi nanceira Livros Guia de referência do 

mercado fi nanceiro Todos  - SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Livros

Planejamento do negócio: 
como transformar ideias 

em resultados
Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação Livros

Por dentro da bolha – tudo 
o que você sempre quis 

saber sobre as loucuras da 
internet, mas não tinha a 

quem perguntar

Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Publicações Cartilha Como Elaborar um 

Plano de Negócio Todos  - SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Publicações

Cartilha Inovação como 
Estratégia Competitiva da 
Micro e Pequena Empresa

Todos  - SEBRAE

Recursos 
Humanos Publicações

Cartilha Gestão do 
Conhecimento na Pequena 

Empresa
Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Publicações

Cartilha Cultura da 
Cooperação (Série 
Empreendimentos 

Coletivos)

Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação Publicações Internet para Pequenos 

Negócios Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação Publicações Cartilha Como Criar um 

Site de Sucesso Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação Publicações Cartilha Como Usar um 

Blog para sua Empresa Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação Publicações Cartilha Como Abrir uma 

Loja Virtual Todos  - SEBRAE

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Promoção e 
vendas Curso Online

Como Vender Mais e 
Melhor Módulo 2: As 

Melhores Estratégias e 
Ferramentas para Melhorar 

a Gestão de Vendas

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Objetiva criar condições para que o participante possa defi nir 
diferenciais competitivos da sua empresa, tomar consciência da 
necessidade de conhecer melhor o mercado, o vendedor e o cliente 
e aplicar um planejamento de vendas para vender mais e melhor.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Curso Online Gestão da Qualidade: Visão 

Estratégica

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Este curso visa criar condições para compreender a importância 
da visão estratégica e da necessidade de medir o desempenho da 
empresa, predispor-se a pensar e agir estrategicamente no dia a 
dia empresarial e analisar os elementos fundamentais para defi nir e 
elaborar um planejamento estratégico.

SEBRAE

Tecnologia da 
informação Curso Online Internet para Pequenos 

Negócios

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Tem como objetivo compreender e analisar as oportunidades 
que a Internet propicia para o seu negócio e sua vida; 
predispor-se a agir de modo proativo na busca de informações 
e no planejamento da presença do seu negócio na Internet e 
implementar uma estratégia para melhor utilização da Internet 
em seu negócio e em sua vida.

SEBRAE

Promoção e 
vendas Curso Online Formação do Preço de 

Venda

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Visa compreender o processo de formação do preço de venda, 
predispondo-se a adotar procedimentos técnicos para formar o 
preço de venda adequado de produtos e/ou serviços.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos

Cursos no 
Formato Kits 
Educativos

Aprender a Empreender

Quero abrir 
um negócio 
/ Tenho um 

negócio com
menos de 2 

anos

Estes cursos têm como objetivo esclarecer dúvidas sobre como 
gerenciar com sucesso um pequeno negócio. SEBRAE

Promoção e 
vendas

Cursos no 
Formato Kits 
Educativos

Boas Vendas Como Vender 
Mais e Melhor

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Objetivam que o participante refl ita e crie alternativas, projetos, 
estratégias que possam dar sustentabilidade no longo prazo para 
o seu empreendimento.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Consultoria

Estratégia de Abordagem 
da Cultura da Cooperação 

(CultCoop)

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos 

A consultoria visa facilitar o processo de desenvolvimento de um 
grupo para que ele alcance a capacidade de agir coletivamente, 
viabilizando objetivos comuns baseados nos princípios da 
cooperação.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Consultoria Plano de Negócio Quero abrir um 

negócio

A consultoria tem como meta examinar/elaborar o Plano de 
Negócio, juntamente com o cliente, prestando apoio às decisões 
gerenciais do empresário e/ou empreendedor, de forma que ele 
próprio possa conhecer o mercado, diagnosticar e resolver os 
problemas para a criação ou a evolução de sua empresa.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Palestras Inovação como Estratégia 

Competitiva da MPE Todos

Estas palestras têm como objetivo apresentar a importância e os 
impactos da implementação de uma cultura da inovação para a 
melhoria da competitividade da MPE. O empresário reconhecerá 
a importância da inovação para a sua empresa tornar-se mais 
competitiva, buscando continuamente soluções inovadoras que 
garantam efetivos ganhos de qualidade e produtividade.

SEBRAE

Tecnologia da 
informação Palestras Internet para Pequenos 

Negócios Todos

Visam sensibilizar o participante sobre as vantagens para a gestão 
do seu negócio, a partir da utilização de ferramentas disponíveis na 
Internet. Também objetivam que os participantes se conscientizem 
da importância da Internet e da utilização de suas ferramentas para 
a gestão do seu negócio (relacionamento com clientes, divulgação, 
promoção e vendas de produtos/serviços).

SEBRAE

Produtos e 
serviços Palestras Atendimento ao Cliente Todos

Visam orientar os empresários para a importância do atendimento 
ao cliente com qualidade, como diferencial competitivo para manter 
e ampliar a base de clientes. Que os participantes se conscientizem 
da importância de atenderem o cliente com qualidade para 
fortalecimento e crescimento do negócio.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Palestras Como Atrair, Conquistar e 

Manter Clientes Todos

Estas palestras buscam sensibilizar os participantes para a 
necessidade de conhecer estratégias e ferramentas de como 
atrair, conquistar e manter clientes, visando ao crescimento e à 
consolidação do negócio.  

SEBRAE

Administração 
fi nanceira Palestras Fluxo de Caixa Todos

Visam sensibilizar os participantes para controlar as fi nanças, 
utilizando o Fluxo de Caixa como ferramenta de controle e 
planejamento. Compreender a importância da utilização do Fluxo 
de Caixa para a administração de recursos fi nanceiros.

SEBRAE

Administração 
fi nanceira Palestras

Os Novos Benefícios da Lei 
Geral da Micro e Pequena 

Empresa e do Supersimples
Todos

Objetivam apresentar os principais aspectos da Lei Geral aos 
empresários. Compreensão de aspectos que devem ser dominados 
para o aproveitamento dos benefícios da Lei Geral.

SEBRAE

Administração 
fi nanceira Palestras Capital de Giro Todos

Buscam sensibilizar os participantes para o entendimento 
correto do cálculo e da gestão do capital de giro. Sensibilizar os 
participantes quanto à importância da gestão do capital de giro, 
visando garantir a competitividade do negócio.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Palestras O Empreendedor Individual Quero abrir um 

negócio

Objetivam sensibilizar os participantes sobre os benefícios advindos 
da nova fi gura do Empreendedor Individual como mecanismo 
de formalização e fomento ao empreendedorismo, inclusive em 
relação a produtos e serviços desenvolvidos especifi camente para 
esse público. Que os participantes percebam a importância da 
formalização para o pleno desenvolvimento do empreendedorismo 
e de seus negócios.

SEBRAE

Produtos e 
serviços Palestras

Oportunidades de Negócios 
para as MPE nas Compras 

Governamentais
Todos

Visam apresentar as principais oportunidades de negócio para as 
Micro e Pequenas Empresas MPE nas compras governamentais, 
em virtude da implementação e Regulamentação da Lei Geral (Lei 
Complementar no123/2006). Compreensão de aspectos da Lei Geral 
e seus mecanismos que benefi ciam as MPEs no processo de venda 
para o governo.

SEBRAE

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante
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Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Administração 
fi nanceira Programas

Programa SEBRAE Mais
Gestão Financeira - do 

Controle à Decisão
(Curso)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Visa analisar os aspectos fundamentais da gestão fi nanceira 
para melhorar o processo de tomada de decisões; desenvolver na 
empresa uma gestão fi nanceira efi ciente e efi caz; predispor-se a 
investir em sua formação técnica e científi ca, a ter uma atitude de 
refl exão em todas as ações e desenvolver competências atitudinais 
necessárias a um gestor de empresas.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Programa SEBRAE Mais
Decisões Empresariais na 
Visão Sistêmica (Curso + 

Consultoria)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Tem como objetivo elevar o grau de consciência, comprometimento 
e monitoramento das escolhas adotadas nos processos decisórios; 
Utilizar o pensamento sistêmico para compreender os processos do 
negócio, a fi m de melhorar a efi cácia das decisões empresariais; 
elaborar diagnósticos das situações empresariais e construir planos 
de ação associados, para intervir de forma oportuna e apropriada.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas Programa SEBRAE Mais

Empretec

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Visa estimular e desenvolver as dez características empreendedoras, 
de forma a propiciar a competitividade e permanência do 
empreendedor no mercado.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Programas

Programa SEBRAE de 
Gestão da Qualidade: 

Compromisso com o Êxito 
(Palestra)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Sensibilizar os participantes para a implementação do Programa 
SEBRAE de Gestão da Qualidade, que visa disseminar a importância 
de um sistema de gestão voltado à qualidade.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Programas

Programa SEBRAE de 
Gestão da Qualidade: 

Fundamentos da Excelência 
(Curso)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Objetiva compreender os fundamentos da excelência e relacionar a 
gestão da qualidade como uma estratégia para alcançar um modelo 
de excelência em gestão; diagnosticar a situação da empresa em 
relação aos fundamentos da excelência; defi nir e implementar um 
conjunto de indicadores de desempenho empresarial; aplicar o 
ciclo PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar e Agir) e envolver-se na 
melhoria do modelo de gestão da sua empresa.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Programas

Programa SEBRAE de 
Gestão da Qualidade:
D-Olho na Qualidade 
(Curso + Consultoria)

Tenho um 
negócio com 
menos de 2 

anos

Visa desenvolver competências para compreender a fi losofi a do 5S, 
conhecer e praticar o método do D-Olho (descarte, organização, 
limpeza, higiene e ordem mantida), a fi m de implementá-lo na 
empresa combatendo o desperdício, otimizando os recursos, 
melhorando o bem-estar físico, mental e social de todos, bem como 
respeitando a relação com o meio ambiente.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Programas

Programa SEBRAE de 
Gestão da Qualidade: 

Parcerias efi cazes (Curso + 
Consultoria)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Desenvolver competências para compreender e estabelecer as 
relações de parcerias entre a empresa e seus clientes, fornecedores, 
sociedade, sócios e colaboradores, predispor-se a atuar com um 
estilo de liderança que favoreça o fortalecimento de parcerias, 
bem como monitorar e acompanhar a relação com as partes 
interessadas e os resultados alcançados.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Programas

Programa SEBRAE de 
Gestão da Qualidade: Os 

Processos (Curso)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Compreender o funcionamento de um sistema baseado em 
processos e os conceitos que o fundamentam, visando predispor-se 
a implementá-lo para atingir a excelência da empresa, bem como 
aplicar o Método de Análise e Melhoria de Processos.

SEBRAE

Processos de 
aprendizagem Programas

Programa SEBRAE de 
Gestão da Qualidade: 

Visão Estratégica (Curso + 
Consultoria)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Criar condições para compreender a importância da visão 
estratégica e da necessidade de medir o desempenho da empresa, 
predispor-se a pensar e agir estrategicamente no dia a dia 
empresarial e analisar os elementos fundamentais para defi nir e 
elaborar um planejamento estratégico.

SEBRAE

Desde sua criação, a Fundação Getulio Vargas volta suas atividades para as áreas estratégicas da 
vida nacional. Apresenta um amplo e extenso rol de serviços prestados à comunidade técnico-
científi ca-empresarial e à sociedade como um todo.  A tradição, aliada à efi cácia e à efi ciência de 
sua atuação, constitui a marca registrada desta Instituição. Destacando suas atividades nas áreas 
de ensino e pesquisa, a competência, a confi abilidade, o espírito de vanguarda, e a postura ética, 
além de características da instituição, a fazem referência nas áreas de Administração, Economia, 
Documentação, entre outras. No campo da consultoria, a FGV se diferencia por agregar aos seus 
trabalhos o seu maior patrimônio: a credibilidade, estabelecida ao longo do tempo. 

A aliança entre FGV, SEBRAE e ABAV para o desenvolvimento deste inédito estudo para a atividade 
turística nacional foi vitoriosa. A Matriz de Competitividade para o Setor de Agenciamento de Viagens 
além de uma análise geral e conhecimento sobre o setor, forneceu aos participantes individualmente 
sua avaliação, permitindo a otimização de recursos técnicos e fi nanceiros e o crescimento e 
consolidação de seus empreendimentos, refl etidos no turismo nacional igualmente engrandecido.

     

 Cesar Cunha Campos
       Diretor Executivo da FGV Projetos

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante

Recursos 
humanos Publicações

Ferramenta de 
Autoavaliação e 

Planejamento – Indicadores 
ETHOS – SEBRAE de 

Responsabilidade Social 
Empresarial para Micro e 

Pequenas Empresas.

Todos  - SEBRAE

Recursos 
humanos Publicações

Como Fortalecer a 
Responsabilidade Social 

nas Relações entre Grandes 
e Pequenas Empresas 

(publicação do Instituto 
Ethos em parceria com o 

SEBRAE)

Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Publicações

Livro Desenvolvimento 
Local: Textos Selecionados  
- Autoria: Juarez de Paula

Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Publicações

Livro Desenvolvimento 
Local: Como Fazer – 

Autoria:  Juarez de Paula
Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Audiolivro

Inovação como estratégia 
competitiva da micro e 

pequena empresa
Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação Audiolivro Internet para pequenos 

negócios Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação

Livros 
Eletrônicos 

(e-book)

Internet para pequenos 
negócios Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos

Livros 
Eletrônicos 

(e-book)

Série Empreendimentos 
Coletivos Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos

Vídeos 
Educativos

Série Técnico 
Empreendedor Todos  - SEBRAE

Produtos e 
serviços

Vídeos 
Educativos Série Comércio Justo Todos  - SEBRAE

Tecnologia da 
informação

Vídeos 
Educativos

Série Globo Ciência – 
Inovação e Tecnologia Todos  - SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Programa SEBRAE Mais 
Encontros Empresariais 

(Ofi cina)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Visa promover a interação de empresários de um mesmo setor 
ou de vários setores, em que são apresentados e debatidos temas 
específi cos de interesse empresarial, gerando aprendizado entre os 
participantes, interação, troca de experiências e, ainda, a criação ou 
o fortalecimento de redes de relacionamento.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Programa SEBRAE Mais
Ferramentas de Gestão 

Avançada (Curso + Ofi cina 
+ Consultoria + Encontros

Empresariais)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Tem como objetivo melhorar o desempenho, impulsionando o 
crescimento e a obtenção de resultados diferenciados; aplicação 
imediata dos conhecimentos adquiridos, de forma clara e 
objetiva, por meio da implantação de ações concretas; alavancar 
a competitividade da empresa; implantar modelos avançados de 
gestão empresarial; capacitar os líderes da empresa para utilizar 
e dominar as tecnologias e ferramentas de gestão; possibilitar o 
controle da operação da empresa; acompanhar sistematicamente 
os indicadores e metas do plano empresarial.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Programa SEBRAE Mais
Gestão da Inovação – 
Inovar para Competir 

(Capacitação Consultoria)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Visa propiciar condições para que o participante desenvolva 
competências para compreender os conceitos relativos à inovação 
e aos processos de gestão da inovação no contexto da pequena 
empresa; tomar consciência da importância da inovação para a 
competitividade da empresa; implantar estratégias para estímulo 
à inovação na sua empresa.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Programa SEBRAE Mais  
Roteiro para Implantação 
de Ambientes Inovativos 

(Palestra)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Tem como objetivo apresentar os conceitos e a metodologia do 
“Roteiro para a Implantação de Ambientes Inovativos nas Pequenas 
Empresas” e sensibilizar os participantes quanto à necessidade desta 
implementação em suas empresas; possibilitar a compreensão de que 
“Ambientes inovativos” são espaços que estimulam a criatividade e a 
vontade individual de fazer melhor e diferente.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Programa SEBRAE Mais 
Roteiro para Implantação 
de Ambientes Inovativos 
nas Pequenas Empresas 

(Consultoria)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Objetiva auxiliar o participante a tornar sua empresa um ambiente 
inovativo, que estimule a criatividade e a vontade individual de 
fazer melhor e diferente. O participante compreenderá quais são os 
pilares que sustentarão este ambiente e quais são as etapas pelas 
quais deve passar para chegar lá.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Programa SEBRAE Mais
Planejando para 
Internacionalizar

(Curso + Consultoria)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Tem como objetivo levar o participante a compreender a 
importância do processo de planejamento e implementação da 
internacionalização de uma empresa de pequeno porte, promovendo 
a avaliação de sua capacidade frente aos desafi os do mercado 
internacional; predispor-se a planejar e implementar o processo 
completo de internacionalização, buscando o conhecimento do 
mercado internacional necessário para embasar seu planejamento; 
envolver-se na realização dos ajustes necessários para a empresa se 
internacionalizar; elaborar um plano de trabalho para adequação 
da empresa ao processo de internacionalização; produzir um plano 
inicial de internacionalização.

SEBRAE

Planejamento 
e gestão 

estratégicos
Programas

Programa SEBRAE Mais
Estratégias Empresariais

(Curso + Consultoria)

Tenho um 
negócio com 

mais de 2 
anos

Propiciar ao participante a oportunidade de refl etir sobre o 
seu negócio, desenvolver o pensamento estratégico e realizar 
atividades práticas para elaborar estratégias para sua empresa, 
proporcionando uma tomada de decisão mais acertada, fruto da 
análise e conhecimento de seu ambiente de atuação.

SEBRAE

Dimensão 
Analisada

Tipo de 
Solução Solução Sugerida Momento 

empresarial Competência Geral Organização 
Ofertante
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FICHA TÉCNICA 
SEBRAE - Serviço  Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas

Presidente do Conselho Deliberativo Nacional
Roberto Simões

Diretor Presidente
Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho

Diretor-Técnico 
Carlos Alberto dos Santos

Gerente  da Unidade de Atendimento Coletivo – 
Serviços
Vinicius Lages

Equipe Técnica – Turismo 
Germana Magalhães
Lara Franco
Valéria  Barros – Coordenadora  Nacional do 
Projeto Proagência II

ABAV - Associação Brasileira de Agências de 
Viagens

Presidente
Carlos Alberto Amorim Ferreira

Diretor ICCABAV / PROAGÊNCIA II
Antonio João Monteiro de Azevedo

Consultoria Técnica
Karla Buzzi, Coordenadora Técnica do 
PROAGÊNCIA II

Apoio Operacional
Camila Vaz
Vitor Bargas
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Cadiz Consultoria em Gestão Empresarial 
Maurício Weichert
Victor Lamas

Projeto Gráfi co
Palumbo Comunicações

FGV - Fundação Getulio Vargas

Presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal

Diretor Executivo da FGV Projetos
Cesar Cunha Campos

Coordenação do Núcleo de Turismo
Luiz Gustavo M. Barbosa
Debora Moraes Zouain

Coordenação Executiva do Projeto
Roberto Pascarella

Equipe Técnica
Gabriela Serpa
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Thais Padinha
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Alexandre Souto Maior
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