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RESUMO

O caso Cama & Café trata de um empreendimento que conseguiu superar a fatídica barreira da sobrevivência nos primeiros 2 ou três anos de 
existência. É um caso que se aplica, portanto, às dinâmicas de discussão dos cursos de MBA na área de Turismo, Empreendedorismo, Plano de 
Negócios e Marketing. O caso descreve a trajetória do empreendimento, desde a sua concepção como ideia, passando pelos passos da validação 
da ideia e do plano de negócios, assessoria de incubadoras e órgãos públicos, startup, adaptações iniciais do plano de negócios. São abordadas 
todas as dimensões presentes em um plano de negócios clássico, começando pelas pesquisas iniciais, o desenvolvimento do modelo do negócio 
inspirado em modalidade já tradicional em outros países, a viabilidade financeira, o plano de marketing, além de serem trazidos alguns resultados 
de pesquisa de campo no anexo do caso. A inovação é um dos temas centrais do caso, juntamente com a orientação do modelo para o marketing, 
o que permitiu aos empreendedores competir em um mercado tradicional como o de meios de hospedagem, oferecendo um serviço diferenciado 
e feito praticamente sob medida para o cliente, na melhor expressão do marketing one-to-one, tão em evidência nos tempos atuais. Os 
empreendedores conseguiram descobrir uma oportunidade de negócio, partindo de suas vivências individuais e como grupo de jovens, tanto no 
que se refere ao serviço, inspirado na modalidade “bed and breakfast”, tão tradicional em países como a Inglaterra, como com relação ao público 
alvo, os turistas que já “perambulavam” pelas ruas de Santa Teresa em busca de vivências locais. Ao modelo tradicional foi adicionado um sistema 
de encaixe entre o hóspede e o anfitrião, ideia trazida da experiência de um dos sócios em um intercâmbio bem-sucedido, nos tempos de 
estudante nos Estados Unidos. O que era para ser inicialmente uma agência de turismo receptivo acabou sendo um serviço na modalidade Broker 
ou um facilitador do processo de hospedagem. Essa mudança ocorreu durante o processo de validação do modelo. O caso serve como referência 
aos estudiosos ou candidatos a empreendedores sobre o efeito positivo do profundo conhecimento do ambiente competitivo sobre o 
desempenho de um novo empreendimento. Mesmo com esse conhecimento, é necessária a disposição para observar os problemas, analisar as 
suas causas e eliminá-las.
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