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Para obter resultados as empresas de 
sucesso precisam  reconhecer as 
necessidades não atendidas, identificar  
oportunidades de mercados e adotar ações  
para lucrar com elas. Muitas oportunidades 
de negócios são descobertas por empresas a 
partir da identificação de tendências, que são 
sequências de eventos que possuem 

determinados impulsos e duração.  

A existência de oportunidades de mercado decorre do ambiente de 
marketing, das características dos clientes, ou das ações (ou ausência) dos 
concorrentes. O sucesso é mais  facilmente  alcançado se  estiver de acordo 
com uma tendência e não contra ela.  

Se deseja uma oportunidade para  fazer negócios a busca pela saúde e 
bem–estar é apontada como tendência. Na primeira semana de  dezembro 
ocorreu, a 11ª edição do Encontro PME Pequenas, e Médias Empresas em 
São Paulo. Os participantes ouviram empresários do setor apontando para as 
oportunidades e alguns casos até para os nichos de mercados, ressaltando os 
principais pontos para o sucesso de  empreender seu próprio negocio.  

Empreender  significa criar , realizar, fazer, gerenciar projetos ou  
executar. Por isso o empreendedor precisa ter a responsabilidade de monitorar 
e interpretar o ambiente e como ele pode mudar o futuro. Na primeira parte  do 
evento Tito Caloi  bisneto  de Bruno Caloi fundador das bicicletas Caloi, que foi 
vendida em 1999 e voltou ao  setor em 2009, apresentou o momento das 
bicicletas no pais, juntamente  com Luiz Pina sócio da  Avanti,  bicicletaria que  
inclui loja e  oficina, e da Greem Bike, que aluga as “magrelas” no Parque Villa- 
Lobos , em São Paulo.  

Ressaltaram que os brasileiros estão  cada  vez mais preocupados com 
a  saúde e há muitas oportunidades de negócios, mas é preciso superar alguns 
obstáculos para  chegar lá. Afirmam que o empreendedor deve  se preocupar 
com o próprio negócio e não desmotivar com as notícias sobre a situação 
econômica do pais,  bem como, não pensar  que ao ter seu próprio negócio 
será patrão e somente dará ordens, os clientes serão seu patrão.  

Ser cauteloso  e planejador são dois pontos importantes  para o 
sucesso. No  segundo módulo do evento, reservou-se para os negócios que  
aliam o uso da  tecnologia com a saúde. Immo Oliver, suíço, exemplifica como 
sua empresa a Carenet que vende o dispositivo que monitora  indicadores  de 
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bem-estar e conecta-se  com o smartphone por meio de  uma  aplicativo, 
embora a inovação não exista ainda no Brasil apontou o mercado como um  
ótimo laboratório para  experimentar  coisas novas.  

A importância da especialização e do atendimento personalizado foi 
abordado pela  empreendedora da Materna Fit, especializada  em gestantes  e 
mamães,  destaca a importância para o sucesso em atualização constante, e  
ter um olhar individual para  cada cliente. O debate final permitiu  entre os 
proprietários Edgard Corona, do grupo Bio Ritmo, e Paulo Akiau, sócio da 
Tribes Company, conglomerado de empresas  que tem como carro-chefe a 
Body  Systems, que licencia aulas  de ginástica para  academias.  

Das apresentações e debates pode-se  enumerar vários pontos comuns 
que devem ser  balizadores para empreendedores, que olham para as 
oportunidades mercadológicas. Todo negócio deve  ser pautado pela  
satisfação do cliente, se  errar na estratégia ela deve ser  corrigida  na mesma 
velocidade do  engano, atitudes  como planejamento, organização e olhar para 
o futuro são condições  essenciais para  enfrentar os momentos de incerteza 
do mercado.  

Os altos impostos e  a demora para  regularizar uma  empresa são 
pontos convergentes entre os palestrantes. No caso de bikes busca-se  
redução na carga tributária, que chega  a  70% maior do que os impostos para  
automóveis. Como estratégia comum adotadas pelas companhias está 
baseada em praticas que tornam o cliente um elemento único dentro da 
estrutura do negócio, ou seja, deve-se  transformar a figura do consumidor em 
algo além de uma fonte de receita, mas, um protagonista que merece ser 
tratado de forma exclusiva e individual, o contato e  atendimento diferenciado 
são as principais estratégias para cativarem o cliente.  

Mesmo considerando os negócios maduros, todos permeiam a busca 
por novos nichos no segmento. O mercado da boa forma mostra-se em pleno 
desenvolvimento, o Brasil tinha uma característica que academias de ginástica 
era para ricos.  

Temos um mercado de 3.8% da população em academias, enquanto 
nos EUA são 16%, isso acontece por falta de oferta adequada, com um produto 
de qualidade e a um preço que a população possa pagar. Como regra ser 
empreendedor de seu próprio negócio exige um acompanhamento continuo do 
mercado. 
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