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Se você tem o sonho de
empreender e acredita que o
mundo do turismo é o melhor
caminho, leia este ebook e comece
com o pé direito.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

O objetivo deste ebook é ajudá-lo a iniciar o seu
negócio no ramo do turismo com o pé direito. Por
isso, trouxemos aqui algumas dicas importantes, além
de procedimentos que irão facilitar sua vida neste
início de operação.
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O DILEMA DE SER VENDEDORO DILEMA DE SER VENDEDOR

Queremos iniciar este conteúdo com uma reflexão que servirá como base para a continuação (ou não) desta jornada de abrir uma
agência de viagens. Muitas vezes encontramos agentes que são excelentes vendedores, mas que quando optam por abrir sua própria
agência e passam a dividir seu tempo de vendas com a gestão financeira, marketing, contratação, treinamento de equipe, controle de
riscos, entre outros afazeres de um dono de empresa; acabam desistindo do projeto, e em alguns casos, com grandes perdas
financeiras.

O ponto inicial a ser tratado é: por que você sente vontade de abrir sua agência? Aquele vendedor que bate metas, adora essa área,
adora o contato humano e todos os desafios, deveria se sentir realizado no cargo, não é mesmo? Por que deixar de ser um vendedor
para tornar-se um empreendedor?

O principal motivo, normalmente, é a insatisfação com a remuneração recebida na agência em que trabalha. Mas é importante lembrar
que ser dono da própria empresa é muito mais difícil do que a maioria imagina. Você terá muito menos tempo para vender e,
provavelmente, dedicará mais tempo da sua vida pessoal ao negócio.

Então, se o principal motivo para querer iniciar esse processo de abertura de uma agência é a insatisfação com sua remuneração atual,
nossa primeira dica é: procure uma ótima agência de viagens, já estabelecida em sua cidade, negocie um plano de remuneração por
desempenho e decole nas vendas.
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Agora, se o seu sonho é ter sua própria empresa para oferecer um
diferencial no mercado e atender uma necessidade latente, conte
conosco nessa jornada. Tentaremos ajudá-lo da melhor forma a
atingir o sucesso.

No segmento de agência de viagens existe a possibilidade de você
iniciar sua empresa própria, com sua marca e sua bandeira, ou unir-
se a uma franquia de turismo já existente. Iremos explicar neste
ebook mais profundamente sobre os procedimentos para abrir uma
agência de marca própria, mas antes falaremos sobre franquias
para que você conheça algumas vantagens e desvantagens dessa
operação.
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As vantagens de uma franquia:

• Orientação por parte do franqueador;
• Pré-aprovação com fornecedores;
• Site, material visual, uniforme, entre outro itens já definidos;
• Ações de marketing.

A grande vantagem de uma franquia é que você não precisa pensar
em diversos itens da operação, que já são definidos pela matriz.
Além da orientação e acompanhamento que você recebe da
franqueadora, as ações de marketing te ajudarão a ter retorno mais
rápido. Esse é um benefício importante.

Mas é claro que existem também as desvantagens. O ponto
principal está atrelado a liberdade do franqueado, afinal, quando
você se afilia a uma franquia, precisa seguir algumas regras, ou seja,
não é possível fugir do modelo de negócio estabelecido. Então, se
você tem ideias diferentes para a sua empresa e quer trabalhar com
um formato novo, ser franqueado pode não ser a melhor opção.

Acesse o site da ABF para entender um pouco mais sobre
franquias. Também conheça franqueados do turismo e entre em
contato para entender as vantagens de cada um.
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FOCO DE ATUAÇÃOFOCO DE ATUAÇÃO

Grande parte das agências de viagens nascem
com foco generalista. Isso quer dizer que elas
buscam vender todo tipo de viagem, para todo
tipo de público e/ou segmentação. Com o tempo,
muitas delas se especializam, alinhando seu foco
para uma determinada direção.

Porém, a definição de um foco de atuação é
importante desde o início, pois no mercado
turístico, assim como em outros, tentar ser bom
em diversas áreas pode fazer com que você não
seja realmente bom em nada, mas razoável em
tudo. Definir o foco da sua agência de viagens irá
facilitar desde a escolha do nome, do ponto
comercial (se for uma agência física), até as
estratégias de marketing.

Talvez você ainda não tenha isso muito bem definido, e, como falei,
irá abrir uma agência generalista (como a maioria). Mas para que
possamos lhe ajudar com esse tema, trouxemos algumas definições
que irão orientar sua escolha.

Uma agência pode nascer generalista e ir se
especializando/direcionando seu foco. A dica para este capítulo é a
leitura do livro “Essencialismo”, de Greg Mckeown, que irá te ajudar
a entender como o foco na vida pessoal e profissional pode te
ajudar a crescer.

Lembrando que, tecnicamente, todas as agências de viagens podem
ser emissivas, receptivas ou as duas frentes, como falaremos
abaixo.
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Agência de viagens receptiva

As agências de viagens receptivas, como o
próprio nome diz, estão focadas em
recepcionar os turistas, isto é, receber os
viajantes em uma determinada localidade ou
destino turístico. Essas agências estruturam e
comercializam roteiros turísticos na sua
região, oferecem serviço de transfer nos
aeroportos e portos, organizam eventos,
comercializam tickets para as atrações locais,
efetuam reservas em restaurantes, entre
outros serviços. Muitas vezes acabam
investindo em frota própria (carros, vans,
ônibus). O guia turístico também faz parte
desse time.

Quem busca os serviços de uma agência
receptiva são as operadoras de turismo, as
agências de viagens emissivas e até mesmo os
viajantes independentes.

Agência de viagens emissiva

O foco desse segmento é vender para
viajantes a trabalho, lazer, estudo, visita a
parentes, participação em congressos, entre
outros. Também irá ofertar serviços
complementares, como seguro viagem,
assistência na emissão de vistos e
passaportes, elaboração de roteiros, etc.

Como a atuação de uma agência emissiva é
bem ampla, nomenclaturas e até mesmo
associações específicas para determinados
nichos, foram surgindo. Podemos dividir as
agências emissivas em dois grandes blocos
chamados Corporativo e Lazer.
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Agência de viagens com foco no corporativo

B2B (business to business) – uma empresa vendendo para outra
empresa. Resumindo, são as agências que vendem para as
empresas e/ou órgãos governamentais. Apesar de sempre
existir o viajante (pessoa física), essas agências têm outra
pessoa jurídica como principal cliente.

A motivação de um viajante corporativo está sempre atrelada
ao mundo dos negócios, como visitar e prospectar clientes,
participar de eventos, reuniões e congressos. Isso faz com que
passagens aéreas, hospedagem e locação de veículos sejam os
principais produtos da venda.

Organização de eventos de todos os tipos, convenções, viagens
de incentivo e premiações para funcionários e clientes; também
fazem parte dos serviços de uma agência corporativa.

Empresas que consomem muito os serviços desse perfil de
agência, as chamadas “grandes contas”, muitas vezes exigem
diversos relatórios, agilidade nas emissões e ainda negociam
custos baixos. Investir em tecnologias, como um self-booking,
muitas vezes é necessário.

Agência de viagens com foco no lazer

B2C (business to consumer) – uma empresa vendendo para um
cliente final. Aqui o relacionamento comercial da agência é
direto com o viajante. Consideramos viagens a lazer
praticamente todos os motivos que não estejam relacionados
com trabalho/ negócios. Viagens com foco em descansar, férias,
datas comemorativas, como lua de mel ou formaturas,
confraternização com amigos, estudos, assistir à eventos
esportivos, contato com a natureza, visitar amigos e parentes,
gastronomia, entre outras diversas viagens de experiência.

Devido a essa grande diversidade no turismo a lazer, algumas
agências foram tornando-se especialistas em determinado
segmento, o que hoje chamamos de atuação em nichos.

Alguns exemplos: viagens de formatura, férias em família, lua
de mel, turismo religioso, melhor idade, etc.

Enfim, confrontar as diversas motivações que levam uma
pessoa a viajar, somando a idade, poder aquisitivo, experiências
anteriores e futuros desejos; são motivos que fazem do
agenciamento de viagens a lazer um verdadeiro “gostar e
entender de pessoas”.
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A escolha da localização é importantíssima, pois irá variar de acordo com o foco de atuação da sua agência de viagens. Abaixo listamos
alguns pontos de localização, bem como o foco de vendas predominante em cada um.

LOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃO

Loja em shopping

É indicada para quem vai atuar fortemente no segmento de
agência emissiva lazer. O custo operacional é mais elevado,
principalmente pelo investimento no aluguel do espaço e nos
funcionários, que devido aos horários estendidos, terão que
trabalhar em turnos. Por outro lado, seu gasto com marketing
pode ser menor, já que um espaço no shopping tende a atrair
um público maior, além da vantagem de estar aberto para
vendas em horários que as famílias podem ir juntas contratar
uma viagem. Vale lembrar que o ponto no shopping acaba
trazendo outras facilidades, como estacionamento e segurança
aos clientes.

Loja de rua

Uma porcentagem bem alta de agências de viagens de rua
trabalham com foco em lazer. Uma grande vantagem pode ser
a negociação do valor do aluguel, além de funcionários
trabalhando apenas um turno, o que pode reduzir bastante o
seu custo operacional. Neste caso é importante pensar na
facilidade para os consumidores: estacionamento,
principalmente.
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Sala comercial

Normalmente uma sala comercial em edifícios com escritórios é
a melhor opção para uma agência com foco corporativo. Como
a venda é voltada para outras empresas, as negociações
ocorrem mais a distância. Vale ressaltar que antes de abrir um
negócio, o passo inicial é consultar a administração para
assegurar que o local permite o funcionamento da atividade
que você deseja exercer.

Home office

Outra linha de atuação é optar por ser um agente de viagens
que trabalha sem se estabelecer em um ponto comercial. Você
terá que estar legalizado corretamente com seu CNPJ,
aprovação no Cadastur, etc. Seu “escritório” será a sua casa, em
uma cafeteria, ou mesmo visitando os clientes. O custo
operacional passa a ser mais baixo, porém, você precisará ter
muito foco e disciplina para não desanimar, desviar o foco e
baixar a produtividade. Além disso, é necessário estipular
corretamente seu horário de trabalho para não se atolar em
tarefas e esquecer o lado pessoal, a família e amigos.
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OTAS (AGÊNCIAS DE VIAGENS ONLINE)OTAS (AGÊNCIAS DE VIAGENS ONLINE)

Focaremos as explicações deste ebook no modelo de agência de viagens tradicional, ou seja, aquela agência que está pautada no fator
humano, tendo o agente de viagens como principal instrumento para a conversão das vendas.

Mas antes de prosseguirmos, é importante falarmos sobre as OTAs (online travel agencies) para entendermos os principais pontos de
uma agência física e de uma online. Uma OTA é uma agência 100% online, que tem como principal instrumento de vendas as
ferramentas de e-commerce. São as famosas “gigantes.com”. Vale ressaltar que empreender nesse segmento significa entender muito
sobre comércio eletrônico e marketing digital.

Os investimentos em tecnologia são altíssimos, e, para manter uma cadência nas vendas, faz-se necessário investir pesado nas mídias
digitais. Alguns exemplos: Decolar, Submarino Viagens, Hurb, etc.

Voltando ao nosso foco, precisamos reforçar que mesmo que sua agência de viagens não seja uma OTA, inevitavelmente você terá que
estar presente no mundo online, buscando entender as técnicas de marketing digital para alavancar sua marca. É através do marketing
que sua agência estará posicionada no Google e será encontrada mais facilmente pelo seu público-alvo, fazendo com que você consiga
novos negócios, que irão convergir em vendas.
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Investimento inicial:

Antes de assinar qualquer contrato, você deve montar um orçamento
para saber quanto vai custar para abrir e manter sua agência de
viagens funcionando nos meses em que o caixa não for positivo.
Muitos dos itens que irão compor o orçamento para esse investimento
inicial, estão sendo abordados neste ebook. Mas para facilitar a
estruturação, separamos alguns pontos que devem ser mensurados.

• Custos com abertura do contrato social e demais documentações;
• Projeto, reforma e decoração do ponto comercial, incluindo a fachada
e a vitrine quando for loja de rua ou shopping;
• Equipamentos, como computadores, móveis, armários, telefonia,
máquina de café, ar condicionado, entre outros;
• Contratar um sistema de backoffice;
• Criar sua identidade visual, seu site e seu material gráfico, como
folder e cartão de visita.

Enfim, são diversos custos que você deverá orçar, previamente, para
não ser pego de surpresa durante o início do projeto. Os valores irão
variar de acordo com a qualidade, tamanho do seu espaço e/ou
quantidade de pessoas na equipe.

UM POUCO SOBRE FINANÇASUM POUCO SOBRE FINANÇAS
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Reserva para "queimar na largada"
 
É isso mesmo. Estou dizendo que além do
investimento inicial, você deverá possuir
uma reserva financeira para gastar enquanto
sua agência não entra em equilíbrio
financeiro. Seria muito imprudente da nossa
parte determinar o montante que você deve
ter guardado para essa questão, afinal, ele
vai depender do seu custo operacional X
vendas que irão ocorrer mês a mês. No
entanto, vou tentar exemplificar na tabela 1.

No subjetivo exemplo ao lado, imaginamos
que uma agência passa a entrar em
equilíbrio financeiro a partir do quinto mês
de atividade, tendo as respectivas despesas e
receitas conforme a tabela 2. Nesse exemplo,
além do investimento inicial, seria necessário
possuir uma reserva de R$22.800,00.

Tabela 1: Custo operacional mensal com
suposto total de R$12.700,00
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Tabela 2: Custo operacional mensal X receita de vendas
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Capital de giro

Diferente do que falamos no tópico anterior, o capital de giro é
um valor que você deve ter em conta, não para gastar, mas para
realmente “girar” o mês.

Imagine que sua agência já inicia as operações com equilíbrio
financeiro desde o início, ou seja, fecha o primeiro mês já com
uma receita de vendas de R$13.000,00 e um custo de
R$12.700,00 (saldo positivo de R$300).

Ao abrir a conta bancária da empresa, ela inicia com saldo
R$0,00 e esses R$12.700,00 irão vencendo durante o mês. As
vendas que ocorrem no período poderão entrar no caixa no
mesmo mês ou nos meses futuros, devido a uma venda
faturada, um cheque pré-datado, uma comissão a receber
somente no check-out, entre outros fatores que fazem com que
a empresa necessite de um capital de giro para quitar suas
obrigações, até o recebimento de suas receitas. Assim, você não
terá que pagar juros de um cheque especial ou realizar
empréstimos. Para a maioria das agências de viagens, o capital
de giro ideal seria um valor de 1 a 3 vezes maior que o custo
mensal.

Dica:

Lembrando: aqui estamos abordando de maneira simples o
tema e insistimos que o assunto finanças é parte do “currículo”
do empresário, que deve buscar entender mais sobre fluxo de
caixa, demonstrativos, passivo, investimentos e etc. Vale a pena
você estar sempre se atualizando com cursos no Sebrae, na
associação comercial da sua cidade, com seu contador, etc.

Separei também uma palestra gratuita sobre fluxo de caixa para
que você se aprofunde no assunto. Clique aqui para assistir.

E para fechar, não misture suas contas pessoais com as da
sua agência de viagens. Isso é muito prejudicial.
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DOCUMENTAÇÃODOCUMENTAÇÃO

Os procedimentos para abertura de uma agência de viagens são os mesmos adotados para as empresas em geral. Você deverá
providenciar registro na Junta Comercial (Contrato Social), Receita Federal (CNPJ), Prefeitura (Alvará) e INSS. Isso tudo deve ser feito,
preferencialmente, com acompanhamento de um contador.

Você também deverá regularizar o cadastro da sua agência no Ministério do Turismo, emitindo seu certificado no Cadastur. O registro é
gratuito e obrigatório. Essa é uma forma do Ministério do Turismo avaliar e legalizar os serviços prestados por agências de viagens,
transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, acampamentos turísticos, parques temáticos e guias de turismo. Além disso, o
cliente se sente mais seguro comprando de uma agência que exerce os trabalhos de forma legal. E para que você possa abrir cadastro
com os fornecedores mais influentes e importantes do mercado, precisará do registro no Cadastur.

Escolha do nome e registro da marca

Você precisa pensar em um nome fácil de ser lembrado/ escrito, que não tenha registro de marca anterior. Para saber se o nome não
está registrado, faça uma pesquisa. Um dos sites que realiza essa busca é o Multmarcas. Analise também se o domínio estará livre. Para
isso, acesse o site Registro.br.

Depois de escolher o nome da sua agência de viagens, é necessário registrá-la. Esse registro tem um custo, que é a taxa GRU – Guia de
Recolhimento da União. Para pagar, você precisará acessar o site do Instituto Nacional de Propriedade Individual – INPI.
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UM POUCO SOBRE MARKETINGUM POUCO SOBRE MARKETING
Além de entender de finanças, outro tema que acompanhará você no dia a dia da sua agência de viagens é o marketing. Como é um
tema muito abrangente, talvez seja interessante buscar ajuda de um profissional no assunto, através de uma agência de publicidade e
propaganda e/ou marketing digital, por exemplo. Mas para te ajudar no começo, trouxemos alguns temas relevantes sobre o conteúdo
em questão.

Identidade visual

Com o nome da agência escolhido, agora você
precisa “dar vida” a ela para que se torne uma
marca de sucesso. Você precisará de um logo, da
definição de cores e quem sabe até um slogan. É
sempre importante que a marca reflita os valores da
sua empresa.
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Crie seu site e o domínio

Bom, no capítulo anterior falamos sobre a escolha do nome
para sua agência de viagens. Agora, o nome que você criou e
registrou será utilizado no domínio do site, identificando sua
agência no mundo online e no e-mail da empresa, para que
toda interação com os clientes seja mais profissional.
Exemplo: daniel@sonhoreal.tur.br.

Quem não é visto, não é lembrado
 
Além de estruturar o website da sua agência, pense nas
divulgações que fará para impulsioná-lo na internet, fazendo
com que as pessoas te encontrem. Separamos duas dicas de
como divulgar.
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Google Ads

O Google Ads é uma plataforma de gerenciamento de anúncios digitais do Google. Quando você pesquisa por “agências de viagens em
Americana”, por exemplo, e no topo aparece um site que mostra um enunciado “anúncio” no canto inferior, quer dizer que essa agência
anuncia no Google, e por isso, está aparecendo em um resultado melhor de pesquisa. Nossa recomendação é que você comece com um
investimento baixo no Ads, cerca de cem reais. Isso é importante no início, pois você ainda está entendendo o que as pessoas buscam no
Google, como pesquisam, qual público converte mais em vendas, etc.

Não adianta iniciar com mil reais, pois pode ser um dinheiro jogado
fora. No nosso webinar sobre marketing digital você pode entender
mais sobre anúncios.
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Google Meu Negócio
 
O Google Meu Negócio é uma ferramenta para que sua agência seja encontrada gratuitamente no Google. Ela é indispensável para
negócios locais, como agências de viagens, já que de acordo com o próprio Google, 4 a cada 5 consumidores fazem pesquisas
personalizadas com cidades ou bairros em busca das empresas mais próximas.

Por exemplo: se você procurar por “agências de viagens mais próximas”, o Google trará uma lista com as agências que têm, de fato,
maior proximidade com a sua localização. Além de facilitar a exposição da sua agência de viagens para quem está buscando por seus
serviços, o Google Meu Negócio também permite que você gerencie informações, como horário de funcionamento, telefone para
contato, fotos da fachada ou ambiente interno da agência e o engajamento do seu público através de comentários.

Assista a um webinar sobre o assunto clicando aqui.

Pense também no marketing tradicional

Além do marketing digital, divulgar suas ofertas ou mesmo a localização da sua agência através das mídias “offline”, como outdoor, rádio,
jornais locais e até mesmo com a distribuição de folhetos, pode ser uma ótima alternativa. É importante que você sempre busque medir
o resultado das suas ações para que possa continuar direcionando seus investimentos nas mídias que trazem maior retorno.

Reforço também a importância de se ter um bom cartão de visita, principalmente para as agências que atuarão no segmento de lazer,
pois falar de viagens passa a ser assunto no convívio social.

Para finalizar, reflita, faça testes e invista em alguns materiais que possam materializar a sua marca: papel timbrado, etiquetas de mala,
envelopes, capa de passaporte e brindes em geral.
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CONTRATE UM SISTEMA DE GESTÃO (BACKOFFICE)CONTRATE UM SISTEMA DE GESTÃO (BACKOFFICE)
AVISO: Nós somos uma empresa fornecedora de sistema de gestão, mas nossa recomendação abaixo é honesta, pois acreditamos
verdadeiramente que uma ferramenta como essa é muito importante, mesmo que você opte por contratar de outra empresa.

Imagine entrar no seu carro e sair dirigindo sem nenhuma informação no painel. Isso mesmo, sem medidor de velocidade, temperatura,
nível de combustível, se o farol está ligado ou não, etc. Você até dirige, mas por quanto tempo? Até onde? Pode acelerar mais?
Administrar uma agência de viagens sem um sistema de gestão é a mesma coisa.

Ter o controle em suas mãos é ter a certeza de que sua empresa está no caminho certo. Para isso, possuir informações atualizadas
sobre o seu negócio de uma maneira organizada, bem armazenada e acessível, é sem dúvida uma grande vantagem competitiva.

Estamos falando de ter informações financeiras, como o que é preciso pagar ou receber, quais fornecedores estão atrasados com o
pagamento das comissões, que produtos geram maior receita, por qual motivo as despesas da agência aumentaram em determinado
mês, etc. Além de dados do cadastro dos clientes para alimentar suas ações de marketing futuras, entre outras informações que irão
formar a sua importante base de dados.
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Alguns profissionais de turismo atuam de maneira autônoma, outros
partem para ampliar o seu time contratando mais pessoas. E o
“gerenciar pessoas” é um enorme desafio apontado pela maioria dos
empreendedores. Por isso, trouxemos abaixo algumas dicas básicas
para lhe ajudar nesta etapa:

• Defina claramente as funções da vaga em questão;
• Anuncie, comente, peça indicação;
• Realize um processo de seleção. Faça mais de uma entrevista com o
mesmo candidato;
• Defina o rampeamento. Ou seja, uma linha do tempo X
aprendizados que o novo colaborador deve atingir até poder ser
considerado “da casa”. Encerre o contrato no caso dele não
acompanhar esse processo evolutivo.
• Continue (eternamente) aplicando treinamentos e reciclagem para
todo o seu time.

Confira alguns materiais complementares que irão te ajudar nessa
área:
[Vídeo] Como criar um processo de contratação eficaz
[Blog post] Treinamento: capacite sua equipe sem gastar 
nada

MONTAR EQUIPEMONTAR EQUIPE
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Por quê? As associações do turismo são um segmento unido que faz com que o mercado turístico se mantenha mais forte e ganhe
reconhecimento. Elas buscam defender os interesses comuns das agências de viagens perante o governo e fornecedores. Como
principal canal de distribuição do turismo, as agências precisam ter essa visão de construção e união para o crescimento. Além disso,
muitas associações promovem eventos de conteúdo para que os agentes possam se capacitar em diversas áreas, como marketing,
destinos, vendas, mídias sociais, gestão, etc.

Exemplos de associações:

ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens.
AVIESP – Associação das Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado de São Paulo.
Belta – Brazilian Educational & Language Travel Association Essa é uma associação voltada para turismo de intercâmbio e oferece no site
uma divulgação de serviços das agências que são associadas Belta.
ABETA – Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Essa associação se foca em ecoturismo e turismo de
aventura. No site eles apresentam várias dicas de viagens, todas relacionadas a natureza. Se você optar por trabalhar com esse nicho, é
interessante associar-se e acompanhar a Abeta.
ABTLGBT – Associação Brasileira de Turismo LGBT: Se você optar por trabalhar o turismo LGBT, é interessante associar-se a ABTLGBT.
Essa associação tem como objetivo promover a atividade turística ao público LGBT, cuidando da ligação entre os viajantes e os
associados.
ABRACORP – Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas: O objetivo da associação é aprimorar os serviços oferecidos na
área corporativa, promovendo um desenvolvimento de qualidade desta área do turismo.

PARTICIPE DE UMA ASSOCIAÇÃO DE CLASSEPARTICIPE DE UMA ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
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Lembre-se que como intermediário no agenciamento de viagens,
uma parte do sucesso do seu negócio é a escolha dos fornecedores
que você irá indicar aos seus clientes. Credibilidade no que se refere
às questões financeiras, qualidade nos serviços prestados e suporte
em caso de imprevistos durante a viagem, são fatores importantes
que você deve levar em consideração para escolher seus
fornecedores.

Estar filiado às associações do turismo também te ajuda neste
ponto, pois se você ficar com dúvida para escolher com quem irá
trabalhar, poderá conversar com outros associados e analisar quem
oferece as melhores condições. Utilize a experiência de quem
entende do assunto a seu favor.

Uma outra dica muito importante: sempre visite feiras e eventos do
turismo. Além de se manter atualizado no mercado, isso te ajuda a
conhecer os fornecedores com quem trabalha. A Associação
Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) é uma ótima
referência para que você conheça mais das operadoras que
fornecem serviços às agências de viagens.

DEFINA SEUS FORNECEDORESDEFINA SEUS FORNECEDORES
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Duas palavras não podem faltar no vocabulário de um bom profissional do turismo: crescimento contínuo. O mundo do turismo está
sempre evoluindo, mudando, se atualizando e os agentes de viagens precisam acompanhar para que continuem firmes no mercado.
Separamos alguns sites que tem conteúdos super relevantes sobre acontecimentos da área turística, notícias, recomendações, etc. É
importantíssimo que você mantenha-se em constante evolução, aprendendo sempre:

MANTENHA-SE ATUALIZADOMANTENHA-SE ATUALIZADO

Blog Monde | Materiais educativos da Monde |Canal da Monde no Youtube 
Sebrae | Senac | Panrotas | Mercado e Eventos | Brasilturis 
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Esperamos que este ebook tenha te dado uma ideia mais clara de como iniciar o seu
próprio negócio. Como falamos anteriormente, o ramo turístico é encantador e muito

promissor. Busque sempre evoluir e ter a mente aberta para ter uma empresa que cresce
e acompanha as mudanças de consumo. A atuação profissional dos agentes de viagens

faz com que as agências sejam um importante canal de distribuição do turismo no Brasil
e no mundo. E é por isso que nós da Monde ficamos muito orgulhosos em fazer parte

desse time de agentes de sucesso. Conte conosco!

CONCLUSÃOCONCLUSÃO
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