
para identificar as melhores

OPORTUNIDADES

de Negócio

Guia

1



Assunto Página

1. Oportunidades de Negócio 03

2. Está sem muitas ideias? 05

3. Tendências e Oportunidades 06

4. As melhores oportunidades hoje 07

5. Você tem fome de quê? 10

6. Entenda sua persona 12

7. Valide sua ideia 13

8. Check-list final 14

2

Nosso Guia



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

A foto aí do lado é de uma viagem que fiz ao oeste Americano,

percorrendo mais de 5 mil milhas ao longo de 21 dias, que iniciou

e terminou em San Francisco – Califórnia. Na época, o objetivo

era, além de diversão – é claro – mapear oportunidades de

negócio ao longo de todo o percurso. Passamos por pequenas

cidades e grandes centros em meio a belíssimas paisagens e

alternância de clima, desde o caloroso deserto de Mojave até o

pico coberto de neve do Monte Rainier, em Washington.

Ao final do percurso havia colecionado 17 ideias que poderiam se

converter em Oportunidades de Negócio quando retornasse ao

Brasil.

Algumas pessoas têm muitas ideias, mas não conseguem perceber

oportunidade de negócio. Outras têm poucas ideias, mas

descobrem oportunidades fabulosas. As oportunidades de

negócio se diferenciam das ideias no sentido de que oferecem a

possibilidade de ocupar um nicho no mercado. Elas preenchem

espaços desocupados até então.

É comum a descoberta de uma oportunidade de negócio surgir

de uma ideia que a pessoa vai tornando mais precisa na tentativa

de colocá-la dentro da realidade do mercado. Portanto, para que

uma ideia seja considerada uma oportunidade de negócio, ela

deve representar algo diferente – produtos ou serviços novos ou

um melhoramento de algo já preexistente (uma cadeia de

distribuição, por exemplo) -, corresponder a uma necessidade não

satisfeita pelo mercado e, ao mesmo tempo, agregar valor para o

consumidor.
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Perspectivas

Um ponto de vista é a 
vista de um ponto!
Leonardo Boff – teólogo e filósofo 
brasileiro

As situações externas ocorrem tal como se

apresentam. A diferença geralmente está na

leitura da situação conforme a perspectiva na

qual a pessoa se coloca. Onde a maioria das

pessoas vê problemas, os empreendedores

enxergam oportunidades. Enquanto alguns

reclamam das situações, outros agem no sentido

de transformar as mesmas em oportunidades

para empreender.

O empreendedor atento e é capaz de perceber,

no momento certo, as oportunidades de negócio

que o mercado oferece. É importante estar

constantemente alerta para identificar, criar e

aproveitar as novas oportunidades de negócios

que se apresentam a todo o momento e em

qualquer lugar. Preste atenção àquilo que os

outros não viram e sobre o que você pode atuar

de forma eficaz, rápida e lucrativa.

Seja curioso e atento, pois o mercado muda a

todo instante. Pense em como você pode usar

suas habilidades para atender às necessidades

das pessoas.

Para uma pessoa criativa, um problema se

torna uma oportunidade de negócio, pois em

toda atividade humana - na organização de

uma cozinha, de um escritório ou de uma

garagem, por exemplo – é possível descobrir

um certo número de problemas que a criação

de novos produtos ou serviços irá resolver. A

questão é, portanto, observar as necessidades

que aparecem sob a forma de problema para

pessoas ou empresas.
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Existem muitas razões pelas quais as 
pessoas ficam bloqueadas para ter novas 
ideias. A criatividade será fundamental 
também para tocar o negócio em frente e 
por isso esse assunto merece uma 
atenção especial.

Baixo nível de criatividade – isso em geral 
é provocado pelo medo de errar, pelo 
exagerado amor próprio, pelo 
perfeccionismo, por uma autocensura 
muito forte. É importante “soltar as 
amarras” para ter boas ideias – tudo é 
uma questão de livrar a mente e deixá-la 
trabalhar sem barreiras. Pode ser também 
que a autocensura da pessoa seja baseada 
numa baixa crença em si mesma. Se for 
esse o caso, trate de mudar, porque 
ninguém pode fazer isso por você!

Baixa motivação – quando estamos sem 
fome, todos os pratos perdem seu 
atrativo! A criatividade é estimulada pela 
emoção e motivação; se a pessoa não 
consegue pensar uma única ideia de 
negócio, pode ser que isso indique que 
não quer de fato ter um negócio próprio. 
Se for esse o caso,  avalie melhor suas 
motivações. Nesse caso, é melhor desistir 
antes do que ser um dono de negócios 
desmotivado e infeliz.

Busca do negócio perfeito – pode ser que 
você não tenha eleito ainda nenhum 
negócio porque queira achar o negócio 
ideal, perfeito pra você. Provavelmente 
isso não existe. A escolha deve 
contemplar um negócio que julgue bom, 
mas não necessariamente perfeito. 

Está sem muitas ideias?
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Observar os movimentos do ambiente em

que vivemos é outro modo de perceber

tendências e detectar oportunidades de

negócios - só que, dessa vez, de olho no

futuro, procurando prever as necessidades e

os produtos/serviços necessários para as

satisfazer.

Nosso tempo, com a evolução constante da

tecnologia, constitui um ambiente que

tornou praticamente obrigatório o exercício

de fazer previsões - ou de “desenhar

cenários”, como gostam de dizer os

economistas. Ao longo dos anos, a

experiência permite que o empreendedor vá

montando um quadro próprio de referências

para analisar e interpretar seu ambiente geral

e setorial.

Tendências e Oportunidades
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Aqui estão algumas tendências – ainda atuais no 
momento em que esse texto foi escrito, pois já 
podem ter sofrido alguma alteração a depender de 
quando você está lendo! O processo cada vez mais 
dinâmico  faz com que o ciclo de vida de produtos e 
serviços se atualizem constantemente. 

As melhores oportunidades hoje!

Alimentação Consciente – A mistura de 

preocupação com a saúde e busca de atividades que 
deem prazer favorece os cuidados com a 
alimentação. Isso significa que as pessoas não só 
estão examinando cardápios em busca de 
ingredientes orgânicos e nutritivos, mas também se 
aventurando mais na cozinha. Com isso, abre-se um 
leque de oportunidades no mercado gourmet, como 
nas áreas de utensílios sofisticados para a cozinha, 
ingredientes premium e fornecimento ou catering 
especializado — em culinária vegetariana, por 
exemplo.
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Economia Compartilhada –
consumidores (principalmente das novas 
gerações) favorecem o consumo pela utilização e 
não a posse de um bem. Preferem sair de férias e 
ter uma experiência pelo Airbnb em lugar da velha 
casa de praia, andar de Uber a ter um carro 
próprio. Em vez de gastar dinheiro com pequenos 
e grandes luxos, os consumidores começam a 
valorizar a experiência de compartilhar produtos 
variados — de um par de sapatos assinados até 
um passeio de helicóptero. Usar é mais 
interessante do que ter — além de ser mais 
barato, existe a conveniência de não precisar fazer 
a manutenção. A Rent the Runway faz sucesso nos 
EUA alugando vestidos assinados para um número 
de usuárias que já chegou aos 20 mil — elas 
pagam de US$ 50 a US$ 200 por quatro dias de 
uso. Na loja, as peças podem custar até US$ 7 mil. 
No Brasil, a Zazcar aposta no público que precisa 
de um carro apenas por algumas horas — o veículo 
pode ser retirado em diversos pontos de São 
Paulo, que ficam abertos 24 horas.



Pet World - Por devoção ou diversão, donos de 

cães e gatos investem cada vez mais em mimos 
para eles. Tanto que roupas, acessórios e produtos 
de beleza para esses pets já respondem por 75% 
do valor de vendas de produtos para animais no 
Brasil, de acordo com a consultoria 
Euromonitor. Quando viajam, os donos de cães e 
gatos querem que seus bichinhos se sintam em 
casa, com todos os cuidados necessários. Assim, 
cresce o interesse pelo serviço de pet sitter, um 
profissional que visita os animais todos os dias 
para dar comida, limpar os sanitários e brincar com 
eles. Nos EUA, já existe até um aplicativo de 
geolocalização, o Stayhound, para encontrar um 
pet sitter que esteja por perto e checar as opiniões 
de quem já utilizou os seus serviços.

Beleza Masculina - O Brasil já é o 

segundo maior mercado de cosméticos para 
homens — só perde para os EUA. Empresas 
no mundo todo tem investido na criação de 
produtos de beleza para homens, de xampus 
a hidratantes.

Customização - O consumidor não 

quer ser tratado como mais um na multidão. 
Por isso, está trocando as marcas genéricas 
por produtos e alimentos customizados, 
mais adequados ao seu estilo de vida. A 
indústria já desenvolve tecnologias que 
permitem fazer essa personalização com 
baixo custo. Em 2010, a Nike aumentou seu 
faturamento em 25% após colocar em seu 
site um aplicativo que permite aos 
consumidores montar seu próprio tênis. A 
customização em massa foi responsável por 
quase 30% das vendas no varejo em 2017.
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Conveniência e Qualidade - A crescente 

valorização da experiência de consumo, aliada à falta 
de tempo, faz com que haja uma demanda cada vez 
maior por produtos e serviços que sejam 
convenientes e práticos, mas sem perder a 
qualidade. Entre os exemplos de sucesso no mundo 
está uma vending machine de água Perrier. No Brasil, 
o Magazine Luiza pretende ser uma “empresa digital 
com pontos físicos”, onde o cliente busca pela 
internet o que precisa. Nos supermercados Amazon
Go, o consumidor precisa apenas se identificar ao 
entrar na loja. Ele faz as compras e sai, sem passar no 
caixa, já que um sofisticado sistema de câmeras 
contabilizou todos os itens escolhidos. A Starbucks 
adotou o pedido e pagamento por aplicativo, no qual 
o consumidor pode pedir e pagar pelo seu café com o 
celular e retirar o produto na loja. A inovação diminui 
o tempo em filas e representa 7% das suas 
vendas nos Estados Unidos.

Cada tendência deve ser avaliada como fonte 
geradora de ideias. A partir daí, elencar as ideias 

mais promissoras e adequada a cada perfil.
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A nova maturidade - Há quem diga 

que os 60 são os novos 40. A geração dos 
baby boomers, nascida entre 1946 e 1964, 
passa longe do sofá: com boa saúde e 
dinheiro.

Vida ZEN - A crescente correria diária em 

grandes centros urbanos faz com que as 
pessoas valorizem cada vez mais os 
momentos de pausa e reflexão. Algumas 
aprendem a praticar meditação, outras fazem 
retiros em lugares onde não é permitido falar, 
e há quem decida comparecer a cursos ou 
palestras para desenvolver a sua 
espiritualidade. São muitas as possibilidades 
de negócios para atender esse público: lojas, 
editoras, livrarias, espaços para meditação e 
palestras, produtoras de vídeos etc.



A vida das pessoas pode ser dividida em 
diversas áreas e interesses, como trabalho, 
lazer, saúde, desenvolvimento pessoal e 
outras. Reflita sobre suas habilidades e 
interesses e verifique quais as afinidades com 
cada uma dessa áreas. Você pode assinalar 
com um número (1) para a que mais se 
identifica e assim por diante.

Você tem fome de quê?
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OPORTUNIDADES X NECESSIDADES

Depois de ter focalizada uma oportunidade de negócio, é

fundamental conhecer melhor o mercado. É preciso saber se

realmente há uma necessidade a ser atendida. Um negócio só é

bom se houver pessoas dispostas a pagar por ele.

Mas primeiro é preciso saber qual o perfil do seu futuro cliente. E

não pense que isso se resume a dizer que são homens ou

mulheres, com renda X ou idade Y. As relações de consumo estão

bem mais complexas hoje em dia. Sua missão é identificar o

máximo de características comuns de comportamento, estilo de

vida, dificuldades e tudo que possa lhe ajudar a definir com maior

precisão quem tem potencial para ser o seu cliente.

Chamamos isso de definir a PERSONA.

Quem tem 
maiores chances 
de comprar meu 
produto ou 
serviço?
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Funções

Quais as 
atividades 

mais 
importantes 
ele realiza?

Problemas

Quais os principais 
problemas que 
ocorrem na sua 

vida?

Dificuldades

Quais as maiores 
dificuldades 
enfrentadas?

Desejos

O que ele gostaria 
de conseguir ou 

evitar ou ampliar 
ou modificar?

Entenda sua persona
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A próxima etapa recomendada é a da pesquisa: ouvir

entre 20 e 50 clientes potenciais ou se, for o caso,

fazer uma análise do produto, mesmo em uma

versão preliminar, com um grupo de 8 a 10 pessoas

reunidas por mais ou menos quatro horas, de

preferência no fim de tarde ou no início da noite. Ou

até fazer um esboço do seu projeto pra apresentar.

Isto se chama validação. Se essa etapa for conclusiva,

só então você deve aprofundar o estudo e

viabilidade econômica, que consiste avaliar se o

negócio dá lucro.

Sempre é bom lembrar: para ser realmente

produtiva, a oportunidade de negócio deve

responder não apenas às necessidades de mercado,

mas também às do empreendedor. Um dos fatores

que rege a permanência em um setor de atividades

é claro: precisamos ter paixão pelo que fazemos. Isto

é, se quisermos manter o fogo interior, o entusiasmo

para continuar a aprender e para conquistar o

sucesso.

Valide sua ideia
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Por que vale a pena investir seu tempo e dinheiro neste negócio?

Qual a necessidade identificada para criação do negócio?

Há outra forma de atender a essa necessidade? Por que

optou pela forma atual?

Qual foi a oportunidade percebida? Ela continuará 

válida por um bom tempo, ou trata-se de um 

modismo?

Como tem sido o comportamento desse mercado 

nos últimos anos? Quais as tendências em relação a 

esse mercado para o futuro?

Agora faça um check-list final
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Bom, espero ter conseguido direcionar você para

o melhor caminho na busca das oportunidades: a

SUA oportunidade!

Ao longo de mais de 25 anos de jornada, uma

das coisas que percebi é que as oportunidades

de negócio são muito pessoais. Tem a ver com

seus objetivos, seu perfil pessoal, seu momento

de vida, enfim, o caminho para a SUA realização!

O AEROPLANOS foi criado para ajudar as pessoas

nessa busca, considerando que cada pessoa é

única. Você já fez o nosso Check-in ao acessar

este e-book e certamente ainda há muita estrada

a ser percorrida. As próximas etapas podem te

ajudar nessa caminhada. Se entender que

podemos contribuir com seu projeto de negócio,

estaremos à disposição!

www.aeroplanosbrasil.com.br

http://www.aeroplanosbrasil.com.br/
http://www.aeroplanosbrasil.com.br/

