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A missão do SEBRAE é “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos nossos clientes 
e estimular o empreendedorismo, de forma ética e justa”.

Identificar oportunidades de negócios para investimentos é uma das estratégias para alavancar a econo-
mia local e, consequentemente, nacional.

Partindo dessa premissa, o Sebrae/MT realizou um levantamento para identificar OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIOS EM MATO GROSSO, com base no conceito da Agenda 21 Global, cujo lema é “Pensar globalmen-
te, agir localmente”. 

O objetivo é apresentar a você, empreendedor, as potencialidades de alguns municípios e, com isso, auxi-
liá-lo a tomar decisões para investir. Outro propósito também é mostrar passo a passo como este trabalho 
foi realizado, desta forma, você terá um roteiro a seguir, caso queira identificar oportunidades em outros 
locais ou segmentos específicos.

Aqui estão compiladas as informações obtidas por meio de uma enquete com um público formador de opi-
nião local, constituído por lideranças de diferentes segmentos, e também um levantamento de dados se-
cundários, visando captar percepções sobre aspectos socioeconômicos dos municípios mato-grossenses. 

No entanto, este levantamento não substitui um estudo mais aprofundado, pois, para investir em qualquer 
ideia, é fundamental, antes de tudo, esboçar o seu modelo de negócio, buscar respostas a perguntas bá-
sicas, como: o que, quem, como e quanto. A partir disso, elaborar um plano de negócio, para orientá-lo 
na busca de informações detalhadas sobre o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, bem 
como possíveis clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre os pontos fortes e fracos do 
negócio, contribuindo, assim, para a identificação da viabilidade da ideia e gestão da empresa. Ao final do 
levantamento dessas informações, você deve estar seguro para responder à pergunta: “vale a pena investir 
no negócio?”.

Muitos empreendedores fecham seus negócios por falta de clientes e dificuldade financeira. Esses proble-
mas poderiam ser resolvidos se houvesse a realização de um planejamento e uma pesquisa de mercado.

A pesquisa de mercado é, sem dúvida, uma ferramenta para auxiliá-lo nas tomadas de decisões e a calcu-
lar os riscos do empreendimento. Portanto, eis um começo para instigá-lo a ir em busca de seus sonhos, 
seguindo o caminho de um empreendedor bem-sucedido, com persistência, planejamento, estabelecimen-
to de metas, busca constante de informações e tendências, exigência por qualidade, comprometimento, 
determinação e uso de sua rede de contatos.

As oportunidades aqui apresentadas foram obtidas por meio de enquetes com lideranças e levantamen-
to de dados secundários dos municípios: Cuiabá e Várzea Grande (região metropolitana), Alta Floresta, 
Cáceres, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Barra do Garças, Tangará da Serra, Sinop, Juína e Confresa, 
compondo dez fascículos.

Este fascículo consolida o levantamento realizado em Barra do Garças. Conheça-o e, então, elabore o seu 
mapeamento de um negócio favorável para investir!

APRESENTAÇÃO

Saiba mais sobre:

Modelo de Negócio Plano de Negócios Pesquisa de Mercado

Baixe o APP
de QR Code 

e faça a leitura 
com a camera do
seu smartphone

para mais
informações.
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Passo a passo
para idendificar
oportunidades
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Empreender é o caminho, no entanto, para abrir um negócio é preciso conhecer, entender o mercado e 

planejar o negócio. Uma das etapas preliminares no planejamento de qualquer empreendimento é o le-

vantamento de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, pois pode minimizar riscos nas tomadas de 

decisão.

A seguir estão apresentadas as etapas realizadas para chegar à identificação das oportunidades sugeridas 

neste fascículo, para o município de Barra do Garças. Este passo a passo também poderá servir de base 

para que você, empreendedor, aplique-o assertivamente em um ramo de negócio específico que tenha 

interesse de atuar.

Como saber sobre algo se não perguntarmos ou buscarmos informações?

Saber estruturar uma pergunta pode promover mudança de vida, levar as pessoas a refletirem a respeito 

de determinado tema, despertar a atenção, motivar ou desmotivar alguém, conduzir a uma ação.

- Faça perguntas assertivas

Para fazer um levantamento de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas na região onde se pretende 

empreender, você pode começar fazendo perguntas! Mas, lembre-se: é importante formular perguntas 

abertas, ou seja, aquelas que estimulem a reflexão, o desenvolvimento de uma opinião, a exposição de um 

fato, cenários, avaliações, etc. Perguntar algo já sabendo que a resposta será “sim” ou “não” poderá não 

contribuir eficazmente para o seu levantamento, dependendo do que se quer.

PASSO A PASSO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
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O Sebrae/MT formulou perguntas para conhecer o cenário de Barra do Garças e identificar possí-

veis oportunidades de negócios, a partir de uma carência e uma demanda desejada. 

 

As abordagens feitas permitiram obter respostas a respeito da economia local, condições socioe-

conômicas, políticas públicas, saúde, educação, mão de obra, logística, segmentos de serviços, tu-

rismo (lazer, cultura, esportes), comércio, indústria, agropecuária, setores com potencial de cres-

cimento, etc., além de perguntar aos entrevistados a respeito do que é necessário para a cidade ser 

mais próspera, na visão deles, e como deve ser a Barra do Garças ideal.

Em resumo, o Sebrae/MT utilizou a ferramenta PESTEL para orientar a elaboração das perguntas 

na coleta desses dados primários.

PESTEL é um método com o objetivo de abordar aspectos que possam causar impactos e forças 

sobre um negócio. Cada letra do nome PESTEL representa um nível de fator diferente que afeta 

uma empresa, bairro, município ou região. Descrição:

Alguns exemplos de perguntas:

Como o(a) senhor(a) avalia a economia de seu município, neste momento?

Em sua opinião, quais as oportunidades para melhorar a formação da mão de obra local?

Como avalia o setor de educação no município (redes pública e privada de escolas dos ensinos 

fundamental, médio, técnico e superior)? Justifique.

Que negócios o(a) senhor (a) observa que falta na cidade, nos segmentos de comércio, indústria, 

serviços, etc.?

Político (política governamental, comunitária, socialista, etc.)

Econômico (estado da economia, taxas de juros em vigor, nível de desemprego, nível de procura, etc.)

Social (cultura, atitudes, valores, estilos de vida, demografia, etc.)

Tecnológico (novas técnicas de produção, inovações em nível de processamento de informação, avanços, etc.)

Ecológico/Ambiental (ambiente, resíduos sólidos, poluição atmosférica, etc.)

Legal (leis em vigor)

P
E
S
T
E
L
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Selecione as pessoas certas
Entrevistar consumidores, donos de outras empresas da cidade, líderes de associações, sindicatos, etc. 

para saber do que mais eles sentem falta naquele mercado, significa escolher pessoas estratégicas para 

ajudar você, empreendedor, a mapear previamente uma oportunidade. Assim, é possível começar a vislum-

brar as chances de um negócio ser bem-sucedido numa região.

Consolide as respostas
Após as entrevistas, é preciso consolidar as respostas para realizar a análise adequada a respeito do ce-

nário encontrado.

Disponha as respostas em gráficos, tabelas, para facilitar o entendimento e obter o percentual obtido em 

cada pergunta.

O Sebrae/MT realizou entrevistas com lideranças empresariais locais, formadores de 

opinião da cidade de Barra do Garças, cujo conteúdo ofereceu subsídios para a esco-

lha dos segmentos apontados como oportunidade de mercado. 

Esses líderes estão à frente de empresas destacadas, associações, entidades, ins-

tituições públicas e privadas, filantrópicas, religiosas e organizações da sociedade 

civil organizada, portanto, participam ativamente da vida da cidade. São considerados 

porta-vozes locais da sociedade e mercado e apresentam o perfil de integração de 

movimentos em busca de iniciativas e soluções promotoras do desenvolvimento local 

sustentável.

Essas entrevistas geraram os dados primários.

Por meio de programas específicos para a área de pesquisa, o Sebrae/MT 

consolidou as respostas obtidas nas entrevistas. 

PASSO A PASSO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
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Para complementar o estudo, o Sebrae/MT levantou dados demográficos e dados ge-

ográficos de Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso, tendo como eixo orientativo 

o método PESTEL. 

Além disso, o Sebrae/MT disponibiliza o PERFIL MATO GROSSO, no qual apresenta 

dados e indicadores processados por órgãos públicos e instituições de reconhecida 

reputação, a fim de ajudar gestores de instituições públicas, privadas e empreende-

dores, interessados em abrir negócios, a compreenderem o território e as oportu-

nidades do Estado. Vale consultá-lo! Procure o Sebrae/MT para conhecer o PERFIL.

Busque as informações necessárias
Para completar o levantamento dos dados em determinada região, é imprescindível fazer buscas de dados 

secundários sobre o local onde se pretende empreender. O método para orientar este caminho pode ser 

a ferramenta PESTEL também. Ou seja, pesquisar dados em sites, revistas, jornais, periódicos, órgãos 

públicos, etc. a respeito dos aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos/ambientais, 

leis em vigor. 

Esses serão os chamados dados secundários.

ASPECTO DESCRIÇÃO

POLÍTICO
• Região do Araguaia conta com a representação de um deputado 

estadual

ANÁLISE PESTEL DE BARRA DO GARÇAS

ECONÔMICO

• Revista Exame, em janeiro de 2016, apontou Barra do Garças como a 8ª 

melhor cidade brasileira para se investir

• Infraestrutura de serviços urbanos de média para boa

• Base da economia é a agricultura (soja, arroz, milho), pecuária e turismo
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SOCIAL

TECNOLÓGICO

ECOLÓGICO

LEGAL

• Funcionamento da UPA na cidade

• Investimento na educação básica indígena

• Sensibilização das empresas para a responsabilidade social

• Aproveitamento e valorização da diversidade cultural e da história local

• Incentivo ao esporte amador

• Patenteamento de marcas de produtos nativos

• Instalação de plantas de produção de biodiesel

• Base para a indústria de artesanatos com ampla diversidade de material 

oriundo da floresta (matéria-prima natural) para a produção em escala de 

artesanatos com a marca Amazônia, visando aos mercados dos grandes 

centros urbanos nacionais e externos

• Despejo dos resíduos no rio sem o tratamento do frigorífico na cidade

• Apoio à horticultura regional e local

 • Ordenamento jurídico e controle sobre as áreas de interesse turístico

• Luta dos índios Xavante para recuperar faixa de terra

ASPECTO DESCRIÇÃO

ANÁLISE PESTEL DE BARRA DO GARÇAS
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Faça a análise dos dados e elabore a matriz de convergência

É importante analisar como um futuro empreendimento impactará e será impactado por outros ambientes, 

no que tange às questões políticas, legais, econômicas, ambientais, sociais e tecnológicas.

Outra análise essencial a ser feita em um levantamento é o que chamamos de Análise SWOT, também 

conhecida como FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). É uma ferramenta, um método de 

gestão para o estudo dos ambientes interno e externo da empresa, cidade, Estado, por meio da identifica-

ção e análise dos pontos fortes e fracos e das oportunidades e ameaças às quais estão expostos. Descrição 

a seguir. 

Forças

Fraquezas

Oportunidades

Ameaças

Strengths:

Weaknesses:

Opportunities:

Threats:

O Sebrae/MT fez a análise SWOT de Barra do Garças, ou seja, organizou as informa-

ções coletadas em um quadrante com os eixos: forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças.

ANÁLISE PESTEL DE BARRA DO GARÇAS
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ANÁLISE SWOT DE BARRA DO GARÇAS

FORÇAS FRAQUEZAS

• Destaca-se como um dos destinos preferidos dos mís-

ticos e estudiosos do assunto, sendo reconhecida mun-

dialmente como um santuário metafísico

• Potencial para o turismo de lazer e de negócios em 

Mato Grosso

• Em novembro de 2016, a Azul Linhas Aéreas iniciou 

voos saindo de Cuiabá com destino a Barra do Garças

• A lotação média anual dos hotéis é de 60%

• De acordo com dados da Secretaria Municipal de Turis-

mo, Barra do Garças oferece 18 hotéis e pousadas, tota-

lizando 2 mil leitos

• O tíquete médio para os passeios, que duram cerca de 

três a quatro dias, custa R$ 600 por pessoa

 Inaugurado em novembro de 2016 o Shopping de Barra 

do Garças

• Possui uma jurisdição da Procuradoria da República

• O Parque das Águas recebe de 35 a 40 mil visitantes em 

alta temporada (julho)

• Boa oferta de cursos superiores

• Ampla agenda de eventos locais que divulgam a região 

e seus produtos

• Visão empreendedora da sociedade regional

• Existência de arranjos produtivos na região

• Escolas, faculdades e universidades com boa qualificação

• Base da economia é a agricultura (soja, arroz, milho), 

pecuária e turismo

• Terras produtivas e extensas, clima, quantidade e qua-

lidade de água e solos favoráveis ao desenvolvimento da 

agricultura

• Baixo nível de diversificação da estrutura produtiva

• Deficiências no setor de saúde, pouca infraestrutura 

e equipe médica

• Baixo nível de pesquisa e assistência técnica para 

a produção local com limitação de apoio ao pequeno 

produtor rural
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Necessidade de ampliação do potencial energético 

local, sob o risco de comprometer o desenvolvimento 

regional

• Baixa capacidade de consumo do mercado em razão 

dos baixos níveis de renda e emprego

• Falta de fiscalização contra a biopirataria nas reser-

vas ambientais e territórios indígenas

• Falta de investimento na melhoria da estrutura das 

universidades públicas

• Escolas técnicas insuficientes para a região

• Degradação ambiental decorrente do desmatamen-

to intenso, da poluição, do lixo urbano e das queimadas

• Ampliação da oferta de voos para Goiânia (GO) e 

Brasília (DF)

• Lançada a segunda fase da obra de construção do 

Contorno Viário de Barra do Garças

• Está em fase de construção o novo Centro de Even-

tos do município - Programa de Desenvolvimento ao 

Turismo (Prodestur), por meio da Secretaria de Esta-

do de Desenvolvimento Econômico (Sedec)

• Expansão do fluxo turístico mundial com destaque 

para o ecoturismo, principalmente nas modalidades 

aventura e pesca esportiva

• Desenvolvimento de tecnologias para industrializa-

ção de produtos regionais

• Valorização da cultura indígena como parte da di-

versidade cultural da região

• Políticas públicas voltadas ao pequeno negócio
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- Identifique as oportunidades potenciais

A partir das percepções locais, por meio das entrevistas com lideranças de diferentes setores e segmentos, 

pesquisas em diagnósticos, relatórios, redes sociais, internet, sindicatos, associações, etc., cruzamento 

de dados secundários, com o uso orientador da ferramenta PESTEL, e análise SWOT, também conhecida 

como FOFA, é possível evidenciar que algumas atividades apresentam condições favoráveis para implanta-

ção e/ou ampliação em determinada região ou município.

Após o levantamento e análise de dados primários e dados secundários, o Sebrae/MT 

consolidou os segmentos, apontados pelos empresários, lideranças e formadores de 

opinião de Barra do Garças, com oportunidades para investir na região. 

Vale lembrar que as informações aqui apresentadas não correspondem a um estudo 

de viabilidade. A decisão de abrir ou expandir um empreendimento deve ser respal-

dada por um Plano de Negócios, considerando todos os aspectos do negócio e do 

mercado onde se pretende atuar.



15

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

• Lojas especializadas em próteses, equipamentos hospitalares e 

acessórios

• Loja de produtos artesanais característicos da região para público 

turista

• Loja de produtos da fazenda

• Loja de produtos orgânicos

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE 

CRESCIMENTO EM BARRA DO GARÇAS

ASPECTO DESCRIÇÃO

• Tecnologia para agronegócio

 • Processamento de couro bovino

 • Processamento de carne e de peixe

• Derivados do leite

• Produtos à base de matéria-prima natural da região

• Fabricação de cerveja gourmet
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ASPECTO DESCRIÇÃO

SAÚDE

• Clínicas médicas com especialidades diversas

• Laboratórios

• Clínicas com tratamentos alternativos (massagens, yoga, terapias 

corporais, acupuntura)

• Clínicas de imagens (tomografia, ressonância, ultrassom, etc.)

SERVIÇOS

• Cursos profissionalizantes e de incentivo para qualificação de jovens

• Restaurantes naturais

• Restaurante com arquitetura acessível e espaço kids

• Franquias de alimentação fast food

• Organizadores de eventos

• Qualificação de mão de obra nos setores de cultura e saúde

• Roteiros turísticos e lazer

• Capacitação de mão de obra para o setor de turismo

• Serviços ao turista

• Pesca esportiva

• Manutenção e reparação de embarcações

para esporte e lazer

• Acampamento turístico camping

• Cursos de língua estrangeira (espanhol e inglês) – formação de guias 

turísticos

• Formação técnica para produtor rural (agroindústria e agropecuária)

• Promoção da educação ambiental

• Academia de ginástica com espaço kids

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM BARRA DO GARÇAS
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LOJA DE PRODUTOS DA FAZENDA

A Associação de Certificação Instituto Biodinâmico (IBD) realizou uma pesquisa e publicou, em janeiro/2016, 

dados sobre o hábito de consumo de produtos frescos, locais, orgânicos, naturais ou saudáveis. A nova geração 

do milênio, denominada Millennials, compreende pessoas na faixa etária dos 18 aos 35 anos. 

As indústrias de alimentos estão se adequando para esses novos hábitos de compra, pois a tendência é de que 

nos próximos dez anos até 50% da produção varejista se concentrará em produtos saudáveis.

Uma loja de produtos da fazenda pode vender variedade de produtos alimentícios produzidos no meio rural: fru-

tas, farinha, açúcar, café, conservas, molhos, doces diversos, galinha caipira, hortaliças, ovos, biscoitos caseiros, 

grãos, farinha, bebidas artesanais, pão caseiro, queijo, requeijão, iogurte, leite, vinhos, sucos, ervas, sementes 

medicinais, etc. Algumas lojas buscam ampliar esse conceito e vendem até cosméticos e suplementos alimen-

tares em cápsulas.

Vale pesquisar mais a respeito!

Mediante as tendências observadas no mercado, a partir das oportunidades destacadas nas entrevistas, a 

seguir estão registradas algumas informações relevantes para que, você, empreendedor, possa pesquisar 

mais a respeito dos nichos em potencial identificados.

Dica:

Aprofunde seus conhecimentos sobre modelagem de negócios em:

• Cartilha “O Quadro de Modelo de Negócios”

• Comunidade Sebrae Canvas

Baixe o APP
de QR Code 

e faça a leitura 
com a camera do
seu smartphone

para mais
informações.



18

FRANQUIA DE ALIMENTAÇÃO

Segundo pesquisa da Mintel - empresa britânica de pesquisa e inteligência de mercado), 74% dos brasilei-

ros afirmam que preferem fast food a restaurantes tradicionais. Se comparado com o restante do mundo, 

já somos o maior consumidor de fast food na América Latina e o quarto maior no mundo inteiro, perdendo 

apenas para os Estados Unidos, Japão e China. O mercado só cresce no país com previsão de faturamento 

de R$75 bilhões para 2018. Os principais motivos são o aumento da classe média, tempo de atendimento, 

a disponibilidade de mesas e preço. 

Barra do Garças inaugurou recentemente o primeiro Shopping Center da região. O empreendimento tor-

nou-se um atrativo para a população das cidades vizinhas e o fluxo de pessoas aos finais de semana au-

mentou muito na cidade. 

Investir em franquia de alimentação pode ser lucrativo na região.

Vale pesquisar mais a respeito!

DEFUMADOS DE CARNES 

Os principais embutidos consumidos no Brasil são linguiças, salames, salaminhos, mortadelas, paios, sal-

sichas, salsichões, chouriços, blanquets, pastramis, presuntos e apresuntados. Eles se dividem em fres-

cos, secos, cozidos ou defumados e podem ser encontrados em mercados, supermercados, açougues, 

empórios, padarias e feiras. Os produtos podem ser saboreados em sanduíches, massas, risotos, pratos 

regionais, feijoada e churrasco.

Barra do Garças nasceu com a pecuária e a produção de peixe cresceu, em média, 68,17% entre 2013 e 

2014. Essa pode ser uma oportunidade lucrativa para investimento.

Vale pesquisar mais a respeito!

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM BARRA DO GARÇAS



19

FÁBRICA DE CERVEJA GOURMET

O mercado de cerveja artesanal tem crescido, em média, 15% ao ano, mais que o mercado de cerveja co-

mum, porque há uma tendência de fazer harmonização com comida. O volume de cerveja consumido pelo 

brasileiro chega a 140 milhões de hectolitros por ano, na quase totalidade pelas cervejas de massa, levando 

o país ao terceiro lugar, atrás apenas dos Estados Unidos e da China e à frente da Alemanha.

No mercado das cervejas para ser considerado gourmet é preciso respeitar o conceito chamado de drinka-

bility, na tradução do inglês, seria uma “cerveja tomável”, ou aquela que deve ser degustada.

A região de Barra do Garças é riquíssima em potencial hídrico, possuindo diversos rios e cachoeiras com 

potencial para industrialização do manancial de água potável local com o uso na fabricação de bebidas, que 

poderá servir para o patenteamento de marcas de produtos nativos.

Vale pesquisar mais a respeito!

RESTAURANTE COM ARQUITETURA ACESSÍVEL E ESPAÇO KIDS

O tema acessibilidade é um dos mais atuais e importantes no setor da construção civil. A norma ABNT 

“NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos” estabelece 

critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação 

do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade. 

Acessibilidade não se trata somente de permitir às pessoas, com deficiência definitiva ou temporária, par-

ticiparem de atividades que incluem o uso de edifícios, produtos, serviços e informação, mas por se ins-

pirarem nos princípios do Desenho Universal, elas têm um alcance muito maior. Usuários de cadeira de 

rodas, deficientes visuais e deficientes auditivos seriam os primeiros beneficiados, contudo as soluções 

recomendadas se estendem a toda a população, que delas se beneficia como, por exemplo, nas exigências 

de rampas e corrimão, iluminação, sinalização, etc.

Uma arquitetura de interiores com presença do verde, móveis com matéria-prima sustentável, uso de 

fornecedores locais, privilegiando a luminosidade natural, também são algumas formas de tornar o res-

taurante sustentável, o que pode agradar a um público mais exigente. A inovação para casais com filhos é 

a presença do chamado espaço kids, que tende a abrir mercado por meio da diferenciação do estabeleci-

mento ao gerar entretenimento enquanto os adultos fazem a refeição. 

Vale pesquisar mais a respeito!
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MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
PARA ESPORTE E LAZER

O setor de serviços cresceu, nos últimos anos, acima de 20%, segundo a Revista Você S/A e a tendência é de continuar 

crescendo. Entre as atividades estão as embarcações para esporte e lazer, de reparação veicular e motocicletas.

O dia de lazer, de trabalho e a segurança de tripulantes e passageiros dependem da parceria entre marinheiro e 

mecânicos na realização da correta manutenção de uma embarcação. Peças, engrenagens ou partes de sistemas de 

equipamentos expostos às condições de calor, umidade, etc. ficam sujeitas a quebras ou mau funcionamento. 

Existe a cultura de pesca em Barra do Garças e investir em empresa para manutenção de embarcações pode ser 

uma boa opção. 

Vale pesquisar mais a respeito!

 
ACADEMIA DE GINÁSTICA COM ESPAÇO KIDS

Não ter com quem deixar os filhos é um empecilho para alguns pais não irem à academia. Um espaço kids é um 

ambiente para as crianças ficarem com programações definidas e com supervisão de um profissional, enquanto 

os pais malham, sendo oferecido como um serviço gratuito. O atrativo é o conceito de ampliar o valor de uma mera 

organização especializada na prestação de serviços relacionados às atividades físicas e corporais, para um espaço 

de convivência social.

Segundo dados da Fitness Brasil, 3,8% da população brasileira frequentam academias, sendo o Brasil o segundo 

mercado mundial de academias de ginástica, perdendo somente para os Estados Unidos.

Apesar de existirem algumas grandes redes de academias, o mercado oferece oportunidades para empreendedores 

individuais ou micro e pequenas empresas de todas as regiões do país. A inovação em equipamentos e modalidades 

de atividades desportivas deve ser constante e a incorporação de serviços como espaço kids traz clientes sem um 

investimento alto. 

Vale pesquisar mais a respeito!

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM BARRA DO GARÇAS
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ESTACIONAMENTO PARA A GUARDA DE EMBARCAÇÕES – MARINA

As marinas são pequenos centros portuários com instalações para guardar e, opcionalmente, fazer serviços de ma-

nutenção e lavagem das embarcações. Geralmente, atendem embarcações privadas de pequeno porte voltadas para 

esporte ou lazer. Como são voltadas para embarcações de lazer, suas estruturas, muitas vezes, podem envolver não 

só recursos náuticos, mas também opções recreativas, como restaurantes e bares.

O armazenamento de barcos e motos aquáticas nas residências torna-se um incômodo para muitos pescadores, pela 

perda de espaço e risco de roubo. Uma marina não presta somente serviços de guarda e limpeza, mas resguarda a 

vida das pessoas das embarcações pelo atendimento de barco resgate e rastreamento via rádio.

Com todo o potencial que Barra do Garças apresenta para a pesca, este poderá ser um bom negócio. 

Vale pesquisar mais a respeito!

ACAMPAMENTO TURÍSTICO - CAMPING

No Brasil, o camping é denominado oficialmente como “acampamento turístico” e de acordo com a Lei Nº 11.771, de 

17 de setembro de 2008, artigo 32: “Consideram-se acampamentos turísticos as áreas especialmente preparadas 

para a montagem de barracas e o estacionamento de reboques habitáveis (trailers), ou equipamento similar, dispon-

do, ainda, de instalações (água e energia elétrica), equipamentos e serviços específicos (banheiros) para facilitar a 

permanência dos usuários ao ar livre”.

O potencial de turismo da região denominada Paraíso das Águas é propícia à prática de diversas modalidades de 

turismo (ecoturismo, aventura, pesca e negócios), mas destaca-se também como um dos destinos preferidos dos 

místicos e estudiosos do assunto, sendo reconhecida mundialmente como um santuário metafísico (turismo ufológi-

co). Os acampamentos turísticos propiciam o contato e contemplação desses turistas.

Desenvolver uma atividade de camping em Barra do Garças pode gerar lucros.

Vale pesquisar mais a respeito!



22

Considerações
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A resposta à receita tão desejada pelos empreendedores “Como encontrar uma boa oportunidade de negó-

cios para investir no mercado?” poderá surgir do próprio mercado, consumidor, fornecedor ou concorrente. 

Somos todos consumidores de um ou outro produto ou serviço. Lideranças, governos, empresas, escolas, 

instituições, enfim, são consumidores de produtos ou serviços que atendam às suas necessidades. Então, 

nada melhor do que ouvir clientes para obter respostas sobre em que negócio investir (abrir ou reinventar 

algo já existente), como, quando, onde, etc. A receita virá, portanto, dos clientes. 

A arte de fazer perguntas para buscar informações é uma ferramenta valiosa e a inteligência nos negócios 

trata-se de agir com base em informações assertivas.

O caminho apresentado neste fascículo para identificar uma oportunidade, um segmento com potencial 

para ser investido, foi:

• Faça perguntas assertivas

• Selecione as pessoas certas

• Consolide as respostas

• Busque as informações necessárias

• Faça a análise dos dados e elabore a matriz de convergência

• Identifique as oportunidades potenciais

A partir da identificação de segmentos potenciais em determinado bairro, cidade, região, é preciso zerar 

o cronômetro novamente e partir para a segunda etapa na busca de informações: elaborar um plano de 

negócios, com foco em um nicho de mercado promissor, levando em consideração os aspectos políticos, 

econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais.

Plano de negócios é um documento que descreve os objetivos e quais caminhos devem ser seguidos para 

alcançá-los, diminuindo riscos e incertezas. É um planejamento que permite demonstrar se o seu negócio 

é viável, considerando estratégia, mercado, operações e gestão financeira. 

Procure o Sebrae/MT para ajudá-lo a fazer o seu plano de negócios e tenha sucesso em sua jornada!




