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EMPREENDA COM OLHAR ESTRATÉGICO: 
CONHEÇA O RADAR SEBRAE DE 
OPORTUNIDADES

Quem é empreendedor sabe que é preciso estar sempre de olho nas oportunidades 
de negócio para aproveitar brechas de mercado e se destacar diante da concorrência. 
Um olhar atento, crítico e fora da caixa é essencial para utilizar as demandas 
mercadológicas a seu favor e fazer disso um diferencial competitivo.

Engana-se quem pensa que é preciso nascer com determinadas características para 
desenvolver a mente empreendedora, capaz de detectar nichos e espaços onde 
menos se espera. Essa forma de pensamento pode e deve ser exercitada no dia a 
dia, a partir de cases, situações e ferramentas específicas.

O Radar Sebrae é uma plataforma desenvolvida para ajudar você, empreendedor, 
a identificar oportunidades de negócio e a decidir de forma estratégica itens como 
a localização da sua empresa.

Você passará a enxergar o mercado de forma ampla, entendendo seus costumes, 
necessidades e como o seu negócio pode se posicionar de forma inédita. Aprender 
a criar diferenciais e tornar a sua empresa uma opção necessária para o cliente é o 
resultado dos aprendizados que você obterá no Radar Sebrae.
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COMO USAR O RADAR SEBRAE 
DE OPORTUNIDADES

O Radar Sebrae de Oportunidades é a cereja do bolo na sua jornada 
empreendedora. A partir dele, você terá mais facilidade para desenvolver o seu 
negócio, contando com a ajuda do Sebrae para validar a sua ideia e encontrar um 
local adequado para inserir a sua empresa.

A ferramenta é dividida em diversas funcionalidades. Na Galeria de Negócios, você 
encontrará uma série de categorias de negócio disponíveis. Se há dúvidas sobre 
em qual mercado investir, você poderá ter um panorama mais claro a partir das 
opções e descobrirá quais delas mais se encaixam nas suas potencialidades. Essa 
etapa é essencial para o planejamento da sua empresa e aumenta as chances de 
rentabilidades futuras.

Já na ferramenta Local Para Negócio, você poderá avaliar não somente os melhores 
bairros para a sua empresa, como também uma análise sobre os imóveis disponíveis 
que podem ser interessantes para seu tipo de venda. Afinal, tão importante quanto 
ter um negócio bem estruturado, é estar em um espaço físico que esteja próximo 
dos seus potenciais clientes.

Interpretação da análise 
mercadológica para os 
empreendimentos;

Análise estratégica do mercado;

Indicadores empresariais;

Indicadores socioeconômicos;

Mapa de viabilidade;

Indicação de melhores pontos;

Orientações Sebrae;

Estrutura da concorrência;

Listagem dos concorrentes.

Veja as possibilidades que o Radar Sebrae traz para o seu negócio:
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PASSO A PASSO PARA IDENTIFICAR UMA 
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Confira o passo a passo para treinar seu olhar e ver 
além do óbvio:

Não espere direcionamentos
O sonho da chance de empreender 

que surge do nada, como nos 
filmes, é um grande mito. Quase 
nunca a oportunidade estará 
exposta de forma óbvia. Será 
preciso realizar um trabalho 
investigativo para saber quais 
produtos e serviços, de fato, 
os consumidores precisam, 
mas não possuem disponíveis 
no mercado. Existem diversas 
formas de fazer isso, mas 
todas envolvem questionar, 

diretamente, as opiniões dos 
consumidores. Entender como 

as pessoas suprem as próprias 
necessidades sem a disponibilidade 

de formatos pré-estabelecidos ajudará 
você a ter insights de novos negócios.

É como diria o empresário Steve Jobs: 
“As pessoas não sabem o que querem, até 

mostrarmos a elas”.
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Siga a lógica oposta
E se, no lugar de falar com os consumidores, você dialogasse com o público que não 
compra um determinado produto? Por exemplo: se você sabe que os idosos não 
consomem smartphones mega tecnológicos por terem dificuldades de visão e de 
usabilidade, que tal criar um celular que sirva para pessoas com esses problemas? 
Se posicionar como o oásis em meio à confusão é uma promessa sedutora para 
compradores.

Novas formas de segmentação
De modo geral, os produtos e serviços do mercado estão segmentados por 
categorias como preço, gênero e faixa etária. Porém, um raciocínio com alto 
potencial de rentabilidade é segmentar seu produto de acordo com as necessidades 
específicas do cliente. Se os seus concorrentes no mercado de limpeza doméstica 
vendem um tira-manchas para roupas que é potente, mas só pode ser usado em 
casa, diferencie-se comercializando uma versão tão poderosa quanto, mas que 
pode ser carregada na bolsa.

Acabe com os obstáculos de compra
Se seu consumidor adora um determinado tipo de produto, mas se aflige com 
questões como preço alto, baixa disponibilidade ou muito tempo de espera, 
combata essas dificuldades, focando seu lançamento justamente no ato de facilitar 
o consumo. Se, em uma casa de bolos, um determinado sabor é muito procurado 
e, por isso, vive esgotado, disponibilizar a opção de encomenda pode estimular 
consumidores a partir da resolução de uma questão prática.

Por outro lado, se o bolo é caro e, por isso, não vende, que tal oferecer versões 
menores para que o comprador viva a experiência do produto de forma mais 
acessível, porém sem prejudicar os lucros do negócio?
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AVALIE O POTENCIAL DE RENDIMENTO 
DO SEU NEGÓCIO

Ao apostar em uma nova oportunidade de mercado, é importante investir em todas 
as ferramentas disponíveis para prever o rendimento do negócio. Uma excelente 
opção é o ROI (Return of Investment), índice que calcula as possibilidades de retorno 
do dinheiro inicialmente aplicado pelo empreendedor.

Embora o ROI não seja um indicativo absoluto, ele é um direcionamento importante 
e que deve ser considerado especialmente por iniciantes.

A fórmula básica do ROI é

ROI = Receita - Custo / Custo
O ideal é que o ROI seja calculado, pela primeira vez, após o trimestre inicial do 
negócio. Esse ciclo de três meses é o mínimo recomendado para identificar a 
circulação do dinheiro e saber se ele, de fato, se converteu em lucros.

Após esse primeiro cálculo, você pode discriminar o ROI a cada três meses durante 
todo o ano, além de aplicar a fórmula nos lucros anuais e ter um panorama mais 
completo sobre o desenvolvimento dos seus ativos.

Além de calcular o ROI, não deixe de investir em ferramentas como o Radar Sebrae 
e um Plano de Negócios para impulsionar as primeiras fases da sua empresa.
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ENTENDA COMO FUNCIONA UM 
PLANO DE NEGÓCIOS

Elaborar o Plano de Negócios é uma etapa importante para efetivar o lançamento 
da sua empresa. Por ser um trabalho relativamente complexo, é interessante contar 
com uma equipe de profissionais para ajudar no seu desenvolvimento. Porém, além 
de criar o plano, é importante compreender cada seção do mesmo, justamente 
para montá-lo da melhor forma possível.

Sumário Executivo
Esta é a primeira seção do Plano de Negócios para quem lê, mas é a última a ser 
executada. No Sumário, o leitor encontrará pontos de destaque do plano, além 
de itens como descrição da empresa, diferenciais competitivos, missão, valores, 
produtos disponibilizados, mercado de atuação, investimento inicial, entre outros.

Para saber se um Sumário Executivo é bom, pense que ele deve ter brevidade - 
duas páginas no máximo - e esclarecer de modo prático o que o leitor encontrará 
naquele Plano de Negócios.
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Análise Mercadológica
Uma das etapas mais importantes do Plano, essencial para se ter uma visão 
realista sobre o impacto da empresa nos seus potenciais consumidores. Nesse 
momento, você irá analisar quem são esses compradores, o que eles consomem, 
seus hábitos, renda, nível cultural, o que gostariam de encontrar no mercado, etc. 
Essas informações serão determinantes para escolher como realizar o lançamento 
da sua empresa, qual o recorte de público, o argumento publicitário mais atrativo, 
entre outras questões importantes. Você também deverá se informar mais sobre os 
fornecedores do seu negócio, criando um cadastro para manter dados registrados 
de cada um deles.

Saber mais sobre o terreno onde se está pisando é importante para dar passos 
mais largos e seguros.

Plano de Marketing
Após conhecer bem o seu público, é hora de definir quais serão as estratégias da 
sua marca para atingi-lo. No Plano de Marketing, além de discriminar os produtos 
e serviços oferecidos pela sua empresa, você revelará os diferenciais responsáveis 
por destacar esses materiais diante dos concorrentes. Discursos, formas de 
apresentação do produto e caminhos de publicidade e propaganda devem ser 
abordados nessa etapa.
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Plano Operacional
Você sabe a divulgação que quer para o seu produto. Mas como irá realizá-la? No 
Plano Operacional, serão definidos os passos necessários para tornar o seu plano 
realidade. Equipamentos necessários, definição de integrantes da equipe e tempo 
de duração de cada tarefa são algumas das informações que devem ser abordadas.

Plano Financeiro
Com todas as etapas do Plano definidas, você deverá definir o investimento inicial 
para colocar o seu negócio na rua. Quanto será necessário de capital inicial? E as 
verbas pré-operacionais? Quanto de capital de giro? Apresentar essas previsões 
em um gráfico demonstrativo é o que vai comprovar, de uma vez por todas, a 
viabilidade financeira do seu projeto. Você será capaz, ainda, de descobrir o ponto 
de equilíbrio do seu negócio, que é o faturamento mínimo necessário para não 
ter prejuízo.
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA 2019

Com base no perfil de novas empresas que se consolidaram nos últimos anos, 
no comportamento da economia nacional e no mercado externo, o cenário revela 
que os empreendimentos que promovem saúde, qualidade de vida, inovam na 
oferta de alimentos e oferecem serviços ligados à beleza pessoal continuam entre 
as atividades mais prósperas para 2019.

Conheça alguns negócios promissores para empreender em 2019:
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Alimentos Naturais
Uma das tendências fortes do consumidor nesta segunda década do século XXI  
é encontrar alternativas saudáveis para sua alimentação e produtos que tenham 
processo produtivo que inclua cultivo, beneficiamento e embalagem, mais 
sustentável e ambientalmente consciente. Observamos, também, um crescimento 
das pessoas que adotam dietas específicas, como as compostas por sem lactose ou 
glúten por exemplo, as vegetarianas, veganas ou com pouco carboidrato (lowcarb).

O mercado dos alimentos saudáveis vem ganhando espaço exponencialmente 
e já se tornou um setor bilionário no Brasil movimentando R$ 35 bilhões ao ano e 
com um prognóstico de acumular crescimento de até 50% entre 2015 e 2019.

O setor de alimentos geralmente não é um segmento que seja fortemente 
afetado com crises econômicas, então é um setor em que vale a pena investir. 
Para se destacar, o empreendedor pode ainda agregar valor, como cardápios pré- 
montados por um profissional de Nutrição ou entrega de refeições já prontas para 
o consumo. Os números expressivos e as possibilidades de crescimento mesmo 
em tempos de crise, além da variedade de alcance do consumidor final, faz com o 
mercado de alimentos naturais esteja entre um dos melhores investimentos para 
se fazer em 2019.

Entre os ramos do setor de alimentação apresentados pelo Radar como nichos de 
oportunidades de negócios, estão bares, restaurantes, padarias e pizzarias.

Para conhecer melhor o mapeamento desse setor, acesse aqui.

https://radarsebrae.com.br/bairros.aspx
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Beleza e cosméticos
Mesmo com a crise econômica que atravessa o país, o brasileiro não deixa de 
consumir produtos cosméticos e serviços pessoais ligados à beleza e estética. Isso 
pode ser explicado pelo lipstick índex – ou índice do batom – termo criado por 
Leonard Lauder. As pessoas tendem a querer elevar a autoestima principalmente 
quando a vida está dura. Talvez isso explique o setor ter crescido com média acima 
do PIB no ano de 2017 e manter a tendência de elevação em 2018 e 2019.

Mas não se engane: o público que consome cremes, maquiagem e tratamentos de 
beleza gosta sempre de estar atualizado. É preciso ter perspicácia para acompanhar 
as tendências da moda e também os nomes que ditam os novos desejos nesta 
área, afinal, chegar atrasado numa onda poderá vir a ter um custo alto para o 
empreendedor.

Com consumidores cada vez mais exigentes e em busca de experiências 
diferenciadas, cabe aos empreendedores uma maior dedicação na formulação 
das ideias, do planejamento e gestão do negócio, além de conhecimento técnico 
de novos processos e novos produtos. O Radar mapeou mais de 3.400 empresas 
e entre eles estão mais de 1.300 micro e pequenas empresas e mais de 2.000 
microempreendedores individuais.

Investir em segmentos específicos é uma boa oportunidade para atrair público. 
Salões de beleza, centros de estética e barbearias são os principais formatos de 
negócios no setor de Beleza e estética. Para esses negócios, vale promover melhorias 
no atendimento e no ambiente, uso racional de matérias primas e insumos e a 
aplicação de práticas sanitárias adequadas, pois estes serão diferenciais competitivos 
importantes.

Para conhecer melhor o mapeamento desse setor, acesso aqui.

https://radarsebrae.com.br/bairros.aspx


CONHEÇA O RADAR SEBRAE E IDENTIFIQUE 
AS MELHORES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

15

Farmácias
As grandes redes de farmácias abriram muitas lojas no país nos últimos anos. Com 
o crescimento a todo vapor, o setor de produtos farmacêuticos passa por mudanças 
profundas motivadas pela mudança no perfil de consumo, a incorporação de novos 
produtos, além da popularização dos medicamentos genéricos. Em um cenário 
competitivo e em ampla expansão o setor continua se desenvolvendo.

Isto reforça a ideia de que as farmácias independentes seguem no caminho oposto, 
ou seja, estariam sumindo do mapa. Entre os fatores que contribuíram para o 
crescimento acelerado das farmácias, está o aumento do número de serviços 
de saúde oferecidos após a lei 13.021/2014, que alterou o conceito de farmácia, 
passando a defini-la como: unidade de prestação de serviços destinada a prestar 
assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e 
coletiva.

Segundo a ABCFARMA (Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico), diante 
de uma perspectiva na qual o medicamento caminha para se tornar o produto 
menos rentável da farmácia, é preciso compensar os altos descontos oferecidos nos 
medicamentos com a inserção de outros produtos. Assim, o varejo farmacêutico 
tem buscado intensificar a diversificação do mix de produtos nos estabelecimentos 
e inserido artigos de saúde, beleza e higiene pessoal. Com isso, está obtendo 
resultados expressivos.

Para conhecer melhor o mapeamento desse setor, acesse aqui.

https://radarsebrae.com.br/bairros.aspx
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Construção e reforma
O setor de construção cresce tanto em épocas boas, com foco na construção 
de novos imóveis e estruturas civis, quanto em épocas ruins, onde os consertos 
estruturais são o carro chefe. A venda de materiais para construção também segue 
a linha sendo necessária para as duas vertentes. A qualificação e o cumprimento 
de prazos pode ser um bom diferencial neste setor, onde há muito improviso e 
mão-de-obra sem o devido preparo técnico.

Considerado o terceiro maior segmento do varejo em número de empresas, o setor 
de material de construção, de acordo com a Associação Nacional do Comércio de 
Material de Construção (ANAMACO), encerrou o ano de 2017 com 6% de crescimento 
em relação a 2016 e um faturamento de R$ 114,5 bilhões, entrando em 2018 com 
expectativa de 8,5% de aumento. Cimentos, tintas para parede, tetos e fachadas, 
além de revestimentos cerâmicos, fios e cabos elétricos estão entre as categorias 
mais importantes para o faturamento das lojas.

Para conhecer melhor o mapeamento desse setor, acesse aqui.

https://radarsebrae.com.br/bairros.aspx
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Mercado dos pets
Não podemos dizer que é um ramo novo, mas com certeza cresce a cada ano que 
passa mesmo em tempos de crise. Neste setor, tanto produtos como comidas 
gourmet, artigos de festa, roupas para pets ou serviços para os bichinhos como 
tosa, spa, cuidador, espaços para brincar e hotel para animais são uma ótima dica 
para empreender.

De acordo com o Instituto Pet Brasil, 
o setor mais rentável no segmento de 
cuidados com pets é o de alimentação, 
mas a área de serviços, incluindo banhos 
e tosas, tratamentos especiais, cuidados 
veterinários, esportes para animais, 
etc., também vem se destacando. Lojas 
com múltiplos produtos disponíveis, de 
arranhadores para gatos até bebedouros 
automatizados para bichos, surgem no 
mercado em uma velocidade cada vez maior.

O desafio do mercado pet é atrair os donos dos bichinhos através da emoção 
envolvida na relação entre humanos e animais, oferecendo serviços e produtos 
importantes para os pets, mas que também induzam o tutor a investir um certo 
valor nas experiências do bicho.

Para conhecer melhor o mapeamento desse setor, acesse aqui.

https://radarsebrae.com.br/bairros.aspx
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Customização
Canecas, almofadas, camisetas, porta-retratos, lembrancinhas... Não faltam 
produtos que podem se tornar únicos e marcar momentos na vida dos 
consumidores. Com a produção em série, deixando tudo muito parecido, ganha 
força o movimento contra a maré, onde as pessoas buscam produtos personalizados 
que tenham ‘sua cara’. Seja para oferecer de lembrancinha de aniversário ou para 
dar de presente numa ocasião especial, poder imprimir uma fotografia com um 
dizer personalizado, com qualidade e rapidez, é desejo comum. Assim, oferecer a 
possibilidade de colocar, literalmente, a cara do seu cliente num produto é uma 
opção interessante e promissora de empreendimento.

O Radar Sebrae de Oportunidades mapeou empresas de acessórios pessoais, 
armarinhos, papelarias, floricultura, livrarias, entre outros.

Para conhecer melhor o mapeamento desse setor, acesse aqui.

https://radarsebrae.com.br/bairros.aspx
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Idosos e pessoas com deficiência
Nossa população está vivendo mais e isso é ótimo. Mas nem todas as famílias têm 
alguém que pode acompanhar o parente mais velho em suas atividades ou dar 
a atenção que ele precisa. Cursos de informática, serviços de transporte, grupos 
de estudo, atividades físicas, alimentação pronta em casa ou reparos domésticos 
são alguns dos serviços que podem ser oferecidos aos idosos. Sim, esses serviços 
existem em diversos formatos, mas ao apontar um cuidado diferenciado com esse 
público, que exige um pouco mais da sua equipe, é uma alternativa que dialoga 
com os tempos atuais.

O mesmo vale para pessoas com deficiência, que estão cada vez mais autônomas, 
vivendo sozinhas, mas ainda assim precisam de produtos e serviços que atendam 
suas necessidades específicas. Uma das vantagens de se especializar em atender 
pessoas com deficiência é que muitas delas fazem partes de grupos que agregam 
quem tem características semelhantes. Ou seja: se o seu produto ou serviço for 
bom, você tem boa chance de ganhar clientela no boca a boca.

Para conhecer melhor o mapeamento desse setor, acesse aqui.

https://radarsebrae.com.br/bairros.aspx
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CONCLUSÃO
Lembre-se: cercar-se de ferramentas que aumentam a segurança e a força 
estratégica do seu negócio fará com que o impacto positivo diante do mercado 
seja mais garantido. O aprendizado sobre a identificação de oportunidades de 
negócio e as melhores formas de efetivar a sua ideia é diário e exige investimento 
de tempo, recursos e inteligência.

Conte com o Radar Sebrae para fazer apostas certeiras no mercado, encontrando 
as oportunidades que mais se encaixam nos seus interesses e descobrindo os 
caminhos práticos para fazer o seu sonho virar rentabilidade financeira.



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

