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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, Sinop, Tangará da Serra, Barra do Garças, Juína e Confresa, 
compondo dez fascículos.

Este fascículo consolida o levantamento realizado em Sinop. Conheça-o e, então, elabore o seu mapeamen-
to de um negócio favorável para investir!

APRESENTAÇÃO

Passo a passo
para idendificar
oportunidades

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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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 Sinop. 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.

O Sebrae/MT formulou perguntas para conhecer o cenário de Sinop e identificar possíveis oportu-

nidades 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 Sinop 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.?

PASSO A PASSO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES

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 Sinop, 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 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.

Para complementar o estudo, o Sebrae/MT levantou dados demográficos e dados ge-

ográficos de Sinop 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.

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

consolidou as respostas obtidas nas entrevistas. 

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

• Programa Pró-estradas e executivo em favor das concessões das 

rodovias

 

• Apoio e representação política em Brasília (deputado e senador)

ANÁLISE PESTEL DE SINOP

PASSO A PASSO PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
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ECONÔMICO

SOCIAL

TECNOLÓGICO

ECOLÓGICO

LEGAL

• Desoneração das exportações para o setor agropecuário

• Abertura de mercado USA para produtos de MT

• Previsão de safra recorde 2016/2017 (aumento de 8%)

• Redução do poder de compra e diminuição da Classe C

• Crédito antecipado de R$ 150 mi para setor agro

• Economia baseada no agro

• Alta carga de impostos

• Crescimento do mercado para serviços

• Mudanças no Simples Nacional (aumento de teto para R$ 4,8 mi, impor-

tação e exportação, Investidor Anjo)

• Valorização da responsabilidade socioambiental 

• Mudança no perfil e hábitos de consumo dos brasileiros 

• Tendências de consumo: fit, orgânico, pet, esporte, idosos, premium

• Implementação do AgriHub (rede de inovação e tecnologias para o 

agronegócio, ligando produtores a startups com soluções pontuais para o 

campo)

• Agropecuária com alto grau de tecnologia

• Aumento da automação

• Ampliação do uso da internet e tecnologias digitais

• Fim das barreiras geográficas

• Novas formas de integração e comunicação com cliente

• Variações climáticas podem impactar a produção

• Pressões pela conservação ambiental

• Tendências: energia limpa, reciclagem, reúso e conservação de água, 

madeira certificada

• Aumento da produção sem aumentar área de ocupação

• Incentivos fiscais para industrialização

• Reforma Tributária Estadual

• Regulamentação trabalhista onerosa

• Burocracia

• Lei ambiental com fiscalização mais rigorosa

ASPECTO ASPECTODESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

ANÁLISE PESTEL DE SINOP
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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 Sinop, ou seja, organizou as informações cole-

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

ANÁLISE SWOT DE SINOP

FORÇAS FRAQUEZAS

• Polo educacional e de saúde

• Polo regional de comércio e serviços

• Centro de uma das maiores regiões produtoras do país

• Gestão municipal com planejamento estratégico e 

políticas públicas voltadas ao pequeno negócio

• Existência de Centro de Atendimento Empresarial

• Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas regula-

mentada no município

• Não sentiu crise nacional na economia

• População com bom poder aquisitivo

• Município tem código ambiental

• Economia baseada no setor agro, com variação cli-

mática suscetível

• Baixa produtividade da mão de obra, com desinte-

resse por mais qualificação

• Poucas opções de lazer e entretenimento na cidade

• Baixo índice digital e tecnológico

• Município não tem Plano Diretor

ANÁLISE PESTEL DE SINOP
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ANÁLISE SWOT DE SINOP

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Previsão de safra recorde em 2017

• Reservatório da Usina Hidrelétrica Teles Pires

• Inauguração do primeiro Shopping Center

• Ampliação da demanda de alimentos saudáveis

• Intensificação da concorrência mundial com base 

em novas tecnologias

• Logística e infraestrutura deficientes (baseada em 

rodovia)

• Aumento da inflação

• Produção sujeita a intempéries climáticas

• Degradação ambiental na região (desmatamento)

- 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 Sinop, 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

• Mercadinhos e redes de supermercado

• Livraria

• Cafés culturais

• Restaurante natural

• Padaria com produtos diferenciados e integrais

• Energia solar: venda e instalação de equipamentos

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE 
CRESCIMENTO EM SINOP

ASPECTO DESCRIÇÃO

 
ASPECTO DESCRIÇÃO

TURISMO

AGRONEGÓCIOS

• Hotéis, restaurantes, locadora de veículos, empreendimento turístico 

no rio Teles Pires, agências de receptivo e de viagens, passeios pela 

região, roteiros e serviços para turismo de aventura e ecológico

• Avicultura

• Suinocultura (reprodução, engorda, abate e produção de embutidos, 

frios e derivados)

• Agricultura

SERVIÇOS

LAZER, CULTURA E ESPORTES 

• Equipamentos de ginástica, quadras de esportes, cinema, teatro, es-

cola de música, bares com músicas ao vivo, clube com day-use, espaço 

para festas e eventos, organização de eventos, festivais, corridas

ADMINISTRAÇÃO

• Marketing, tecnologia, gestão para fazendas e clínicas médicas e vete-

rinárias

OUTROS

• Agência de serviços domésticos

• Segurança para residências, empresas, órgãos públicos e outros

• Lavanderia

• Saneamento básico: limpa fossa

• Serviço funerário

• Indústria coureira – calçadista

• Têxtil

• Agroindústrias para beneficiar produção rural (alimentos, frutas, cas-
tanhas, grãos, carnes, leite, etc.)

• Laticínios

• Reciclagem (aproveitamento de resíduos do campo e da cidade)
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INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , Mato Grosso lidera a produção de couro 

bovino.

Conforme o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), 2016, o Estado detém o maior rebanho bovino 

do país, mais de 29 milhões de cabeças, e também lidera mensalmente o número de abates nas unidades frigo-

ríficas, ocupa o 10º lugar no ranking nacional entre os maiores Estados exportadores do país.

A região de Sinop, apesar de não ser historicamente a que mais produz cabeças de gado, já consolidou a indús-

tria de curtimento de couro. Em Sinop há várias empresas de curtimento de couro (http://empresasdobrasil.

com/empresas/sinop-mt/curtimento-de-couro). Unir arte, couro e moda também pode vir a ser um nicho de 

mercado. 

O município é um polo de comércio e a região inteira gira em torno da agropecuária. Encontrar uma linha de 

produtos que atenda esse público potencial pode ser também uma oportunidade de negócio.

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.

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS FUNCIONAIS

Alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que oferecem benefícios à saúde, além de suas fun-

ções nutricionais básicas. Eles podem, por exemplo, reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas, 

como câncer e diabetes, entre outras.

A “moda” da alimentação consciente está se consolidando cada vez mais como uma tendência e como um 

estilo de vida. O crescimento e o desenvolvimento do mercado de alimentos funcionais estão garantidos 

pelo consumidor que mostra grande interesse por estes produtos, por estar cada vez mais preocupado em 

cuidar de sua saúde e assim trilhar na busca da longevidade saudável.

O aumento do acesso à informação, os reflexos positivos das mudanças alimentares na qualidade de vida e o 

aprimoramento dos produtos oferecidos pelo mercado são alguns dos fatores que justificam este nicho como 

uma oportunidade de negócio, podendo utilizar como base principal a soja (Mato grosso – maior produtor brasi-

leiro de soja, safra 2016/2017, dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa). 

A venda de produtos saudáveis tem crescido na contramão da crise econômica. Portanto, buscar informações 

sobre as exigências legais e elaborar um estudo de viabilidade de um negócio deste tipo, pode ser rentável. 

Vale pesquisar mais a respeito!

TECNOLOGIA

O mundo dos negócios vai exigir cada vez mais tecnologia para aumentar a produtividade, ter competiti-

vidade, ser mais eficiente e fidelizar clientes. Sinop é uma das maiores regiões produtoras do país e um 

polo de comércio e serviços. Cada um desses setores tem exigências específicas e requer soluções para 

problemas pontuais e condizentes com a realidade regional. 

O desenvolvimento de tecnologias, sistemas, softwares e aplicativos personalizados cresce a cada dia. Na 

chamada Agricultura 4.0 a gestão do agronegócio está na palma da mão. A concorrência global acirrou os 

setores de comércio e serviços que também precisam de tecnologia para melhorar a gestão dos negócios 

e atender aos clientes de forma mais personalizada. A mudança no Simples Nacional instituiu a figura do 

Investidor Anjo e na região há empresários com potencial para se transformar nessa figura e estimular 

novos negócios.

Vale pesquisar mais a respeito!

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM SINOP

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.



2120

CONSERTOS E REPAROS

Clientes residenciais e empresariais demandam serviços diariamente porque empresas e casas são orga-

nismos vivos que necessitam de manutenção constante. Em cidades-polo ou em franco crescimento isso 

é ainda mais latente e o empresário que decidir investir no negócio pode atuar, ainda, como um agregador 

de serviços, vendendo comodidade para o cliente que, em vez de procurar, agendar e tratar com diferentes 

profissionais, pode encontrar tudo num só lugar. Atendimento é o grande diferencial para a empresa que 

atuar neste segmento de negócios.

Independente da classe social, homens e mulheres têm procurado reutilizar itens que estavam no guar-

da-roupas, solicitando ajustes e reparos para prolongar a vida útil de calças, camisas, vestidos, sapatos, 

bolsas e outros itens. Isso segue não só uma tendência de consumo mais consciente como também repre-

senta um aspecto da crise nacional: em vez de comprar novos produtos, as pessoas consertam, reformam 

e reutilizam os que já possuem.

Vale pesquisar mais a respeito!

LAZER E ENTRETENIMENTO

O município de Sinop apresenta poucas possibilidades de lazer e entretenimento local e uma população 

com desejo latente por opções. O segmento pode atuar com serviços de suporte, oferta de espaços, loca-

ção de equipamentos, realização de eventos, atividades esportivas, turísticas ou educativas. O fomento ao 

turismo de negócios tem impacto direto na área de lazer e entretenimento porque traz novos consumidores 

para gastar dinheiro nas opções ofertadas pelo mercado.

Vale pesquisar mais a respeito!

SEGMENTOS APONTADOS COM POTENCIAL DE CRESCIMENTO EM SINOP
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Considerações

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!




