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“A vida é sobre criar impacto, não uma renda” 

Kevin Kruse 
 



APRESENTAÇÃO 

QUEM SOMOS?  
 

Juliana Burger tem 25 anos. Bióloga, formada pela Universidade Federal de 

Santa Catarina, atualmente faz curso técnico em Guia de Turismo Regional no 

Instituto Federal de Santa Catarina. Nasceu e cresceu em Florianópolis, 

amante da natureza, de novas culturas, novas experiências e de espalhar para 

as pessoas o amor e respeito pelo meio ambiente. 

 

 

Kelly Inagaki tem 23 anos e está cursando seu último semestre de 

graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Santa 

Catarina. Realiza pesquisa no Laboratório de Biogeografia e 

Macroecologia Marinha e faz estágio na Eletrosul Centrais Elétricas S.A., 

na área de Meio Ambiente. Mora em Florianópolis há 5 anos e apaixonou-

se pelas paisagens, culturas e pessoas da capital. 

 

 

Juntas, elas sonham em praticar a Biologia de modo respeitoso, divertido e útil à sociedade e ao 

meio ambiente. 

 

A GO SCIENCE E SEU CONTEXTO 
 A Go Science - Turismo Científico é uma proposta de negócio para unir duas vertentes 

econômicas do Brasil - o turismo e a pesquisa científica - em prol da Conservação da 

Biodiversidade. Com enfoque em Florianópolis e região, pretende explorar e conservar a 

diversidade biológica da Ilha de Santa Catarina e seu entorno e alavancar a economia turística 

local, ampliando as visões sobre turismo, conservação e sustentabilidade. 

 A capital do estado de Santa Catarina atrai milhares de visitantes por ano, além de 

abrigar estudantes e pesquisadores de vários locais do mundo em suas universidades e 

institutos de pesquisa. Apesar disso, Florianópolis ainda possui uma infraestrutura aquém da 

desejada para recepcionar esse montante de gente, causando transtornos para a população e 

para o meio ambiente, nos quesitos de transporte, saneamento básico e poluição.  

 Ainda assim, diante de ecossistemas diversos, a cidade conta com oito Unidades de 

Conservação (UC) municipais, duas UCs estaduais e integra quatro UCs federais, o que 

demonstra a importância e a necessidade de conservação da região. Para ilustrar este contexto, 

foram descobertas cinco novas espécies de fungos e duas novas espécies de plantas nos últimos 

dois anos*, por biólogos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 Dessa forma, a Go Science acredita que pode transformar o turismo em uma economia 

movimentada pelo lazer e pela geração de agentes de transformação na educação ambiental; 

além de fazer a pesquisa científica transbordar para além das portas das universidades e 

centros de pesquisa; ambos alcançando o objetivo de conservar e usufruir da natureza da 

melhor maneira possível, respeitando e mantendo a biodiversidade para as gerações futuras. 
 



*http://noticias.ufsc.br/2016/07/pesquisadores-da-ufsc-descobrem-cinco-novas-especies-de-fungos/ 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/04/biologos-da-ufsc-acham-menor-flor-de-orquidea-do-mundo-com-05-

mm.html 

http://noticias.ufsc.br/2016/02/pesquisadores-da-ufsc-encontram-nova-especie-de-planta-ja-ameacada/ 

EXPLORANDO A IDEIA 
Para explorar a proposta da Go Science, apresentamos o Modelo de Negócios Canvas. 

 

 
 

 Com o intuito de facilitar a visualização de um negócio, o Canvas pode ser dividido em 

três partes, sendo que todas se unem na Oferta de Valor. A Criação consiste nos materiais e 

ações (Parceiros, Recursos e Atividades-chave) necessários para que o negócio aconteça e a 

Oferta de Valor chegue até o cliente. A Entrega demonstra a quem (Clientes) a Oferta de Valor 

alcança, com enfoque em como (Canais de venda) ela chega ao cliente e se mantém junto a ele 

(Relação com cliente). Já a Sustentabilidade Financeira (Custos e Receitas) indica como a Oferta 

de Valor se mantém financeiramente.  A seguir, encontram-se os detalhes de cada parte do 

quadro. 

 

 

http://noticias.ufsc.br/2016/07/pesquisadores-da-ufsc-descobrem-cinco-novas-especies-de-fungos/


APRESENTANDO A SOLUÇÃO 
 

 
 

 

OFERTA DE VALOR 
Turismo aliado à pesquisa científica em prol da Conservação da 

Biodiversidade 
 

A Oferta de Valor da Go Science é proporcionar roteiros turísticos em Florianópolis e região 

aliados à pesquisa científica voltados à Conservação da Biodiversidade.  

Aqui, o turista tem a oportunidade de conhecer e experimentar os pontos turísticos e 

não turísticos de Florianópolis através do olhar do pesquisador, que busca e explora a 

biodiversidade e vivencia momentos raros ou incomuns num passeio. Sua contribuição direta à 

Conservação da Biodiversidade será através do financiamento de novas e contínuas pesquisas. 

Suas novas experiências e conhecimentos serão adquiridos ao auxiliar pesquisadores em coletas 

de dados, entendendo o funcionamento e a aplicação de métodos científicos e a importância dos 

estudos de base para a Biologia da Conservação. Após a vivência, o turista passa a se sentir parte 

integrante do trabalho e torna-se um educador ambiental na sociedade, passando de um turista 

passivo a turista ativo no respeito e na manutenção da natureza. 



Para a Biologia da Conservação e seus pesquisadores, a Go Science se vê como uma 

parceira para alavancar estudos em Florianópolis e região. Mais especificamente, pesquisadores 

das áreas de Zoologia, Comportamento Animal, Botânica e Ecologia terão maior viabilidade 

econômica, além dos financiadores de pesquisa convencionais, para realizarem seus trabalhos. 

Também, ganham a colaboração direta dos turistas durante os estudos, a proximidade com o 

público leigo e a oportunidade de divulgar e espalhar o modo de trabalho e a importância do 

Biólogo. 

Como resultados desta combinação, bancos de dados serão construídos para a 

compilação do que foi coletado, sendo utilizados para atualização de estudos, elaboração de 

materiais educativos e outros materiais de apoio (ex.: livros, guias de identificação, panfletos 

informativos, palestras, workshops, etc), elaboração de relatórios, entre outros. Estes poderão 

ser utilizados por escolas, visitantes, moradores e gestores de Florianópolis e região. 

Como exemplo, um dos roteiros a ser oferecido é a observação e identificação de aves - 

birdwatching - acompanhados de guias especializados. Com os resultados destas observações, 

será possível compilar as espécies ocorrentes e elaborar um guia de identificação para a cidade. 

Também, o monitoramento faunístico em diferentes áreas de Florianópolis em diferentes 

períodos de tempo, permite o registro contínuo destas informações, as quais contribuem para a 

gestão e manejo de ações e políticas que retornem valor às próprias aves, como esquematizado 

na figura a seguir. 

 

 
 

Além de roteiros mais longos e tecnicamente aprofundados, como o birdwatching, 

roteiros mais simples mas com igual importância podem ser realizados. Estando rodeada pelo 

mar, a Ilha de Santa Catarina oferece vários pontos propícios à prática do snorkeling, que 

permite a observação da biodiversidade marinha com uso de máscara de mergulho e snorkel. 



Também, as diversas trilhas que atravessam Florianópolis permitem o conhecimento e a 

identificação de sua fauna e flora, entre outros roteiros possíveis (conhecer UCs, bases de 

trabalhos de ONGs e projetos de conservação, etc). 

Os roteiros mencionados podem ser classificados da seguinte maneira: 

- Expedição infantil - Média Duração: roteiro de 4 a 6 horas de duração, com 

atividades propícias a crianças de 8 a 15 anos, incluso transporte de ida e volta; 

- Expedição jovem/adulto - Média Duração: roteiro de 4 a 6 horas de duração, com 

atividades propícias para pessoas com idade a partir de 16 anos, incluso 

transporte de ida e volta; 

- Expedição infantil - Longa Duração: roteiro de 6 a 10 horas de duração, com 

atividades propícias a crianças de 8 a 15 anos, incluso transporte de ida e volta; 

- Expedição adulto - Longa Duração: roteiro de 6 a 10 horas de duração, com 

atividades propícias para pessoas com idade a partir de 16 anos, incluso 

transporte de ida e volta. 

Deste modo, a Go Science agrega valor ao turismo e aos turistas, à pesquisa científica e 

aos pesquisadores, à diversidade biológica e aos tomadores de decisão de Florianópolis. 

 

 

CLIENTES 
Curiosos de todos os tipos 

 

Com o intuito de educar, a Go Science acredita que não há limitações para fazer acontecer. Dessa 

forma, contempla diferentes tipos de clientes, desde que estes tenham a curiosidade e 

disposição para aproveitar nosso roteiros. 

Os alunos do Ensino Básico e Fundamental podem ser contemplados pela diversão de 

conhecer pessoas e lugares novos e explorar novas ferramentas de aprendizado. Nesta idade, a 

formação pessoal está acontecendo e agregar importância à biodiversidade contribui para 

gerações futuras mais conscientes. Aos alunos do Ensino Médio, os roteiros permitem explorar a 

profissão do Biólogo no mercado de trabalho e na vida científica, contribuindo para 

descobrirem suas afinidades e habilidades profissionais. Para intercambistas e alunos de 

graduação, de áreas do conhecimento próximas da Biologia ou não, é oferecida a oportunidade 

de aprofundar os conhecimentos na área da pesquisa e conservação ao vivenciar nossos 

roteiros. 

Aos demais turistas, moradores e curiosos, será uma oportunidade de se aproximar da 

biodiversidade na qual estão inseridos e valorizá-la, ao entender que fazem parte daquilo e 

carregar consigo informações relevantes e importantes, sendo multiplicadores de 

conhecimento. 

 

 

 

CANAIS DE VENDA 
Comunicação pessoal, digital e interativa 
 

Aos turistas que ainda não vivenciaram nossos roteiros, os canais de venda buscam oferecer 

todo o subsídio teórico necessário. Dessa forma, canais como redes sociais (Facebook, 



Instagram, Twitter), comunicação direta (Email, Whatsapp) e indireta (Youtube, Vimeo), e 

outros aplicativos interativos, contribuem para a divulgação das informações relevantes 

(roteiros, valores, formas de pagamento, horários de saída e retorno, locais de encontro,outras 

dicas, etc). 

Aos turistas que já vivenciaram suas próprias experiências com a Go Science, os canais 

de venda permitirão o acompanhamento do trabalho realizado, de forma pessoal e interativa, 

como resultados obtidos, materiais produzidos, como utilizá-los e como continuar 

acompanhando o trabalho no qual o turista tornou-se parte integrante. 

 Além disso, a promoção de eventos (ver item Atividades-chave) e participação em feiras 

e workshops, apresentações em escolas, permitem que novos interessados conheçam a Go 

Science de forma direta e indireta. 

 

 

RELACIONAMENTO COM CLIENTES 
Clientes são amigos e não inimigos 

 

De acordo com seu modo de ação colaborativo, a Go Science vê seus turistas como aliados no 

objetivo de alavancar a Conservação da Biodiversidade. Para isso acontecer, uma relação 

transparente e personalizada é essencial, já que os turistas possuem diferentes perfis, idades e 

origens. 

 Através dos Canais de venda, as relações pré e pós-vivências podem ser aprofundadas e 

os roteiros podem ser personalizados de acordo com as limitações físicas e financeiras dos 

turistas. Também, permite integrar o turista como parte da equipe de trabalho da Go Science ao 

demonstrar a importância e valorização da vivência através dos resultados obtidos. 

 

 

PARCEIROS-CHAVE 
Universidades, laboratórios de pesquisa, ONGs, órgãos públicos, 

comunidade local 
 

Os objetivos da Go Science de articular o turismo e a pesquisa científica só serão possíveis com a 

colaboração de parceiros. Estes poderão propor pesquisas a serem realizadas, contribuir como 

guias e usufruir dos resultados obtidos. Em Florianópolis, há vários parceiros potenciais com 

quem a Go Science pode unir forças e ideias para fazer acontecer. Por exemplo: Projeto Tamar, 

Projeto Lontra , Unidades de Conservação, escolas de mergulho, Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC), órgãos públicos (FLORAM, FATMA, IBAMA, ICMBio), associação de moradores, 

ou quaisquer outros interessados em contribuir com nosso trabalho. 

 Além disso, os próprios turistas que estão em contato com a Go Science podem tornar-se 

parceiros, propondo novas ideias de pesquisa e/ou colaborando com outras atividades. 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES-CHAVE 
Lazer, educação e cidadania 

 

Todas as atividades a serem realizadas pela Go Science pretendem proporcionar aos envolvidos 

(turistas, parceiros e outros) uma vivência de aprendizado, lazer, educação e promoção de 

cidadania. Dentre elas, as principais são:  

- seleção e criação de projetos de pesquisa científica a serem financiados que possam ser 

desenvolvidos dentro do nosso escopo de ação; 

- roteiros turístico-científicos de média (4 a 6 horas) e longa duração (6 a 10 horas), 

guiados por profissionais habilitados, com informações sobre a biodiversidade local, 

métodos científicos de coleta de dados e outras curiosidades; 

- compilação e análise de resultados e elaboração de materiais didáticos e de apoio à 

gestão e informação; 

- proporcionar fontes de conhecimentos e vivências aos turistas, sempre envoltos de 

lazer; 

- organizar eventos sociais e culturais para divulgar resultados, angariar fundos 

monetários e promover a confraternização entre turistas, pesquisadores e equipe Go 

Science. 

 

 

 

RECURSOS-CHAVE: 
Diversidade biológica e pessoas 
 

Para a realização das atividades-chave, a Go Science contará com equipe técnica na área de 

Ciências Biológicas e Turismo, os quais serão responsáveis por organizar as expedições, desde 

sua idealização até sua efetiva realização, passando pelos contatos com turistas e pesquisadores, 

compilação de resultados e elaboração dos materiais. 

 Além disso, profissionais parceiros especializados em áreas temáticas (ex.: Avifauna, 

Peixes Recifais, Botânica da Restinga, etc) serão convidados a integrar a equipe nas expedições e 

roteiros afins a suas áreas de atuação. 

 

 

 

CUSTOS: 
Manutenção, expedições, publicações 

 

Para começar a funcionar, a Go Science necessitará de um investimento inicial, descrito a seguir. 

Os demais custos baseiam-se em três vertentes: Manutenção, referente a toda gestão interna 

necessária para que a Oferta de Valor seja entregue; Expedições, que abrange os custos 

necessários à realização dos roteiros, incluindo transporte, material de campo, entre outros; e 

Publicações, de acordo com o modo pela qual os resultados serão divulgados, seja por meio de 



eventos, livros, materiais, artigos científicos. Para dimensionar melhor estas três vertentes, 

segue um quadro-resumo de ações e valores associados. 

 

 
 

 

RECEITAS: 
Turistas, eventos, vendas 
 

A principal fonte de renda da Go Science são os turistas. No entanto, outras formas de receitas 

secundárias podem ser consideradas e contribuir com a sustentabilidade financeira. A seguir, as 

receitas medias mensais podem ser divididas de acordo com sua origem em Turistas, Eventos e 

Vendas. 

 

 

 

EXPECTATIVA DE RETORNO FINANCEIRO 
Diante dos custos e receitas apresentados, estima-se um investimento inicial de R$19.500,00. 

Com a realização de 16 expedições por mês, inicialmente, estima-se um custo médio de 

R$12.480,00 (custo de R$780,00 por mês), além de encargos com a manutenção e divulgação 

dos resultados obtidos, somando um custo mensal de R$24.930,00. As receitas serão baseadas 

Item Valor unitário Quantidade Subtotal Total

Aluguel/ Reforma 1.500,00R$                1 1.500,00R$                

Mobiliário 6.000,00R$                1 6.000,00R$                

Divulgação 2.000,00R$                1 2.000,00R$                

Equipamentos de campo 5.000,00R$                1 5.000,00R$                

Taxas e impostos 3.500,00R$                1 3.500,00R$                

Projeto piloto 1.500,00R$                1 1.500,00R$                

Aluguel + despesas afins 2.000,00R$                1 2.000,00R$                

Salários e encargos 6.000,00R$                1 6.000,00R$                

Contribuições e taxas 400,00R$                    1 400,00R$                    

Manutenção da área de trabalho 150,00R$                    1 150,00R$                    

Confecção de produtos 900,00R$                    1 900,00R$                    

Profissional habilitado 60,00R$                      8 480,00R$                    

Transporte 150,00R$                    2 300,00R$                    

Elaboração de material 1.000,00R$                1 1.000,00R$                

Organização de eventos 500,00R$                    4 2.000,00R$                

Custos

Investimento inicial 19.500,00R$    

Expedições (valor unitário 

por expedição)
780,00R$          

Manutenção (média 

mensal)
9.450,00R$      

Publicações 3.000,00R$      

Item Valor unitário Quantidade Subtotal Total

Expedição Infantil - Média Duração 100,00R$                    40 4.000,00R$                

Expedição Infantil - Longa Duração 141,00R$                    40 5.640,00R$                

Expedição Jovem/Adulto - Média Duração 125,00R$                    40 5.000,00R$                

Expedição Jovem/Adulto - Longa Duração 186,00R$                    40 7.440,00R$                

Arrecadação entrada 500,00R$                    1 500,00R$                    

Venda de comidas e bebidas 1.000,00R$                1 1.000,00R$                

Camisetas 30,00R$                      30 900,00R$                    

Chaveiros 5,00R$                        40 200,00R$                    

Canecas 25,00R$                      30 750,00R$                    

¹inclui transporte + guia profissional + materiais de campo

Venda de produtos 1.850,00R$      

Receitas (média mensal)

Expedições¹ (valor unitário 

por pessoa)
22.080,00R$    

Organização de eventos 1.500,00R$      



no valor investido por cada turista e na organização de eventos e venda de produtos 

personalizados. Sendo assim, a receita mensal prevista é de R$29.930,00. Isto mostra que a 

aplicação da ideia Go Science é viável e aplicável, financeiramente. 

 

 
 

 

 
 

 Dessa forma, estima-se que após 10 meses de trabalho a Go Science passa a ter retorno 

financeiro sobre o seu investimento inicial, podendo, ainda, aumentar seu montante de 

atendimento após reconhecimento no mercado e ampliação das expedições oferecidas. 

 

 

RISCOS, DESAFIOS E SOLUÇÕES 
O Turismo Científico já ocorre em outras regiões do mundo através de agências como a 

EarthWatch Institute, Operation Wallacea, Instituto Ekko, Frontier, entre outras. No entanto, 

este tipo de turismo é pouco operacionalizado no Brasil. Dessa forma, os riscos e desafios estão 

relacionados com a inovação deste tipo de negócio na região. Apesar de já acostumada com o 

turismo local, Florianópolis é símbolo de descanso e lazer associados a paisagens bonitas e 

Entrada mensal média 29.930,00R$                                                              

Saída mensal média 24.930,00R$                                                              

Lucro 5.000,00R$                                                                

Dívida investimento inicial 19.500,00R$                                                              

Fluxo de caixa



sossego. No entanto, a capital também abrange diferentes centros de pesquisa que podem 

aproximar seus cidadãos e visitantes do conhecimento científico, instigando a curiosidade de 

conhecer mais a fundo o ambiente que os cercam. 

 Sendo assim, apesar de ser uma novidade na região, este tipo de turismo tem potencial 

de escalabilidade de acordo com o ambiente, os parceiros e as atividades-chave já apresentados. 

 

CRONOGRAMA DE AÇÃO 
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