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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 economia 
local e, consequentemente, nacional.

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

O objetivo é apresentar a você, empreendedor, as potencialidades de alguns municípios e, com isso, auxiliá-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 opinião 
local, constituído por lideranças de diferentes segmentos, e também um levantamento de dados secundários, 
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 básicas, como: 
o que, quem, como e quanto. A partir disso, elaborar um plano de negócio, para orientá-lo na busca de infor-
mações 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 problemas 
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 calcular 
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, estabelecimento 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 levantamento de 
dados secundários dos municípios: Cuiabá e Várzea Grande (região metropolitana), Alta Floresta, Cáceres, Lu-
cas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Barra do Garças, Juína e Confresa, compondo dez 
fascículos.

Este fascículo consolida o levantamento realizado em Lucas do Rio Verde. 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 Lucas do Rio Verde. 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



7

O Sebrae/MT formulou perguntas para conhecer o cenário de Lucas do Rio Verde e identificar pos-

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

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

econômicas, políticas públicas, saúde, educação, mão de obra, logística, segmentos de serviços, 

turismo  (lazer, cultura, esportes),  comércio, indústria, agropecuária, setores com potencial de 

crescimento, etc., além de perguntar aos entrevistados a respeito do que é necessário para a cida-

de ser mais próspera, na visão deles, e como deve ser a Lucas do Rio Verde 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 Lucas do Rio Verde, cujo conteúdo ofereceu subsídios para a 

escolha 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 considera-

dos 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 Lucas do Rio Verde e do Estado de Mato Grosso, tendo como eixo orien-

tativo 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

• Cenário político ainda turbulento e incerto e pode afetar governos 

nas três esferas de poder

• Necessidade de acordos para celeridade de aprovação de reformas 

estruturais, dentre elas Previdência, Tributária e Trabalhista

• Ano pré-eleitoral, podendo afetar (positiva ou negativamente) a 

articulação e aprovação das reformas

• Dependência da melhoria da atividade econômica para aliviar a 

tensão no ambiente político

ANÁLISE PESTEL DE LUCAS DO RIO VERDE
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ECONÔMICO

SOCIAL

TECNOLÓGICO

• Tendência de estabilização da economia (2º semestre/2017)

• Redução progressiva da taxa básica de juros (SELIC)

• Tendência de controle da inflação (centro da meta)

• Previsão de crescimento do PIB 2017 (0,44% - Banco Central - Fonte: 

Relatório Economic Outlook, do FMI) 

• Incerteza quanto à política global dos EUA e os possíveis impactos econô-

micos no Brasil

• Incerteza da China quanto ao consumo de commodities e impactos direto 

no Brasil

• Precificação de commodities desfavorável aos produtos brasileiros

• Incerteza e tensão quanto à Segurança Pública

• Aumento da expectativa de vida e tendência de inversão da pirâmide etária

• Saúde e Educação ainda sem perspectiva de melhoria da qualidade dos 

serviços ofertados

• Agropecuária com alto grau de tecnologia – agricultura de precisão e 

elevada produtividade

• Ambiente favorável para inovação, objetivando o aumento da produtivida-

de, principalmente em ambiente digital (web)

• Defasagem tecnológica do parque industrial brasileiro

• Intensificação da concorrência mundial com base em novas tecnologias

ASPECTO DESCRIÇÃO

ANÁLISE PESTEL DE LUCAS DO RIO VERDE
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ECOLÓGICO

LEGAL

• Variações climáticas podem impactar a produção agrícola

• Efeitos do uso de agrotóxico pode impactar negativamente a população

• Expectativa de controle adequado de doenças como zika, chikungunya 

e dengue

• Dúvidas sobre encaminhamento e aprovação das reformas da Previdên-

cia, Trabalhista e Tributária

• Ambiente fiscal complexo, restritivo e inibidor para atividades empreen-

dedoras e empresariais (Restrições e complexidade do sistema tributário 

brasileiro

• Insegurança jurídica (Brasil) quanto à manutenção e cumprimento de 

contratos

ASPECTO DESCRIÇÃO
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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 Lucas do Rio Verde, ou seja, organizou as informações 

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

ANÁLISE PESTEL DE LUCAS DO RIO VERDE
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ANÁLISE SWOT DE LUCAS DO RIO VERDE

FORÇAS

FRAQUEZASFORÇAS

• Localização estratégica (eixo da BR163)

• Boa qualidade do ensino fundamental – 3 das 10 me-

lhores escolas de Mato Grosso estão em Lucas do Rio 

Verde (SINEPE-MT) Base IDEB – 6,2 / Países desenvolvi-

dos – 6,5

• A unidade da BRF Brasil Foods em Lucas do Rio Ver-

de é a maior da América Latina

• 5ª melhor cidade do Brasil para fazer negócios (Re-

vista Exame)

• Lucas do Rio Verde responde por mais de 50% da 

produção nacional de algodão

• PIB per capta é o dobro da média nacional (IBGE)

• IDH alto (0,768 – PNUD 2010)

• Universidades e faculdades instaladas na cidade ofe-

recem cursos na área de tecnologia

• Condições socioeconômicas satisfatórias 100% (Pesquisa 

Qualitativa)

• Ampla e diversificada base agrícola

• Base para o desenvolvimento de APL –Arranjo Pro-

dutivo Local     (artesanato/piscicultura/fruticultura re-

gional, movelaria, etc.)

Base para adensamento das cadeias de grãos, carne 

e couro

• Frágil estrutura governamental de apoio e fomento 

aos micro e pequenos empresários

• Baixa capacidade de investimento dos setores públi-

co e privado local

• Qualificação da mão de obra não atende à velocidade 

da demanda (formação da mão de obra regular – 80% 

- Pesquisa Qualitativa)

• Logística e Segurança (Pesquisa Qualitativa)
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ANÁLISE SWOT DE LUCAS DO RIO VERDE

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Empresas líderes do setor agropecuário instaladas 

na região

• Expansão do fluxo turístico mundial com destaque 

para o ecoturismo

• Potencial para Turismo de Negócios

• Ampliação da demanda de alimentos

• Expansão da capacidade do consumo interno

• Migração de pessoas qualificadas para Mato Grosso, 

porque o agronegócio atua com tecnologia, não é mais 

como era na década de 70

• Controle monopolístico das tecnologias pelas mul-

tinacionais

• Ampliação de barreiras comerciais não tarifárias, 

com alta exigência de qualidade e de controle

• Utilização intensa de agrotóxicos

• Alteração de regras governamentais que impactam 

negativamente no ambiente de negócios
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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 Lucas do Rio Verde, 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.
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INDÚSTRIA

COMÉRCIO

• Concessionária Volkswagen, Renault e Mitsubishi

• Livraria  e papelaria

• Café com livraria

• Franquias de alimentação

• Restaurante de alta gastronomia

• Conveniência

• Restaurante natural

• Loja de produtos orgânicos e naturais

• Panificadora diversificada com serviços agregados

• Mercadinhos nos bairros

• Franquia de decoração

• Multimarca de sapatos femininos

• Grifes de moda feminina 

• Franquias de moda feminina e masculina

• Bar com música ao vivo

• Galeria de arte

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE 

CRESCIMENTO EM LUCAS DO RIO VERDE

ASPECTO DESCRIÇÃO

• Alimentos (derivados do milho, soja, suíno, aves)

• Ração para peixe, pet, etc.

• Equipamentos da avicultura (ex.: bebedouros para galinhas)

• Insumos agrícolas

• Reciclagem (resíduos do agronegócios) 

• Biotecnologia (para o agronegócio)

• Equipamentos agrícolas (máquinas e acessórios)

• Construção civil (artefatos de concreto, etc.)

• Têxtil (confecção de uniformes, beneficiamento do algodão)

• Equipamentos de caminhões

• Embalagens

• Subprodutos do etanol

• Fertilizantes
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ASPECTO DESCRIÇÃO

TURISMO

AGRONEGÓCIOS

SAÚDE

• Turismo rural (produção agrícola e fazendas autossustentáveis como 
atrações)
• Pesca esportiva: Lago Canoa Quebrada, Ilha da Moringa, Rio Teles Pi-
res e Rio Verde 
• Turismo e de negócios

• Pesquisas de desenvolvimento e aprimoramento de sementes, solo, etc.
• Orgânicos
• Produção de frangos, suínos, ovos caipiras  
• Fruticultura
• Bovinocultura (leite), agropastoril, suinocultura, avicultura

• Especialidades médicas (cardiologia, geriatria, psiquiatria, neurologia, 
ginecologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria, oncologia, otorrino, endo-
crinologia, gastroenterologia, enfermeiros, técnicos enfermagem, servi-
ços de enfermagem) 
• Comércio de ortopédicos, comércio / locação equipamentos hospita-
lares
• SPA
• Pousadas pós-operatório
• Clínicas de medicina popular
• Planos de saúde
• Cuidadores de idosos

SERVIÇOS

• Hotelaria
• Franquia de lava a jato ecológico
• Lavanderia
• Casa de lanche drive-in
• Internet/aplicativos/sistemas para fazendas
• Distribuidoras e atacadistas
• Dedetização
• Segurança
• Pré-vestibular e cursos técnicos
• Universidades
• Limpeza, jardinagem, serviços residenciais, manutenção de equipa-
mentos domésticos
• Locação de veículos
• Oficinas mecânicas e autoelétricas
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INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

A indústria de Mato Grosso registrou crescimento nos primeiros sete meses de 2016. A alta chegou a quase 

10%, praticamente o oposto do que é visto no país. O parque industrial mato-grossense tem a base na alimen-

tação, um dos setores que menos sofre influência durante os períodos de crise. Os dados são do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 

O segmento de indústria de alimentos, a partir de derivados do milho, soja, suíno e aves, vem ao encontro de 

uma das características e vocações mais evidentes de Lucas do Rio Verde: o agronegócio. Além disso, o mu-

nicípio conta com diversas matrizes industriais de grande porte, deste setor produtivo, destacando-se a maior 

unidade de abate da BRF Brasil Foods (Sadia) da América Latina, o que pode se traduzir em ampla oferta de 

insumos para indústrias de transformação.

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.

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM LUCAS DO RIO VERDE

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.
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TÊXTIL E MODA

As projeções para o algodão em pluma indicaram produção de 1,5 milhão de toneladas em 2015/16 e de 2,2 

milhões de toneladas em 2024/25. Essa expansão corresponde a uma taxa de crescimento de 3,6% ao ano 

durante o período da projeção e a uma variação de 43,1% na produção. 

Em 2024/25 o algodão do Brasil deve representar cerca de 14,0% do comércio mundial desse produto, se-

gundo estimativas e dados do USDA (United States Department of Agriculture, 2015) e OECD-FAO (2015).

O Brasil é o maior produtor de algodão do mundo e Mato Grosso é o maior produtor de algodão do Brasil, 

representando 50% da produção total. Há uma tendência para o fortalecimento da indústria têxtil em Lucas 

do Rio Verde. Portanto, investir nesse segmento pode trazer progresso financeiro.

Vale pesquisar mais a respeito!

CONVENIÊNCIA

Desde 2000 a população de Lucas do Rio Verde quase triplicou. No início da última década, havia 19.316 

habitantes e até o final de 2015 esse número chegou a 52.843, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística). 

Um das tendências mais evidentes das cidades que crescem é a descentralização de mercados e pequenos 

negócios que atendam necessidades de núcleos habitacionais, favorecendo o consumo e oferecendo facili-

dades para a população residente.

Lucas do Rio Verde é uma cidade próspera, constatada pela renda per capta (dobro da média nacional) e 

alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). A população do município, em virtude da forte migração 

sulista, pode indicar nichos de negócio que venham atender características e peculiaridades sociais e an-

tropológicas.

Vale pesquisar mais a respeito!
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SERVIÇOS E REPAROS DOMÉSTICOS

Lavanderia, limpeza e jardinagem, serviços residenciais, manutenção de equipamentos domésticos são 

oportunidades de negócios para investimento em Lucas do Rio Verde e a mão de obra especializada para 

os pequenos reparos pode abrir espaço para lucros no orçamento familiar. 

Para facilitar a administração é importante focar em alguns nichos de serviços e clientela, como, por exem-

plo, condomínios residenciais (horizontais e verticais), condomínios empresariais, imobiliárias e adminis-

tradoras de imóveis,  buscar parcerias com arquitetos, paisagistas, lojas especializadas, etc.

Vale pesquisar mais a respeito!

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM LUCAS DO RIO VERDE
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TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO

A necessidade de aumento de produtividade na agropecuária exige investimentos cada vez maiores em tec-

nologia e mão de obra capacitada a manejar e inovar quanto à atuação operacional e estratégica no setor, 

fundamental para a economia do Estado e do país.

Em Lucas do Rio Verde, há uma tendência clara para o aumento da produtividade no campo, com a utiliza-

ção de tecnologia da informação e automação para a otimização de recursos. Investir em tecnologia pode 

gerar bons resultados para a economia local.

Vale pesquisar mais a respeito!
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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!




