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O boom das corridas de rua encontrou na Região Portuária novas opções de 
percurso. Em maio deste ano, foi realizada a Meia do Porto 2018, de 21 km, 
com largada e chegada na Praça Mauá.  No mesmo mês, aconteceu a Corrida 
Série Delta, etapa Colômbia, com um circuito de três corridas temáticas, com 
provas de 5 km e 10 km. Também já passaram por lá o Circuito Soul Carioca, 
o Circuito Light Rio Antigo, entre outras provas. A Região Portuária entrou 
definitivamente no rol de percursos para treinar e competir nas maratonas 
na cidade.

Esporte e vida saudável na Região Portuária
O Rio de Janeiro tem cenários perfeitos para a prática de esportes ao ar livre, em diversos pontos da cidade.  
Com o processo de requalificação urbana, a Praça Mauá e arredores também entraram nesse radar e têm 
atraído visitantes e cariocas com o objetivo de explorar os novos ares da região para caminhar, correr, pedalar, 
andar de skate, patinete e patins.

A Orla Conde, um misto de calçadões, deques, ciclovias, praças e áreas de convivência, soma 3,5 km de 
extensão e encanta os desportistas. Aos finais de semana, é possível ver famílias inteiras aproveitando a área 
para esporte e lazer. À noite, os skatistas fazem a festa. Durante o expediente comercial, o carioca começa a 
pedalar pelo centro rumo ao trabalho, dividindo espaço com as bicicletas de delivery, cada vez mais comuns.

A busca por uma vida mais ativa e saudável tem levado muitas pessoas a trocar o carro pela “magrela”, 
aproveitando também as estações de autoatendimento para aluguel de bikes disponíveis na Região 
Portuária e pela cidade, como em vários locais do mundo.  

Já circulam mais bicicletas do que carros no Brasil. Somam 70 milhões de bikes contra 50 milhões de 
veículos, segundo a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares) e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  São cerca de 
17 km de pistas para uso de cidadãos e turistas com bikes na Região Portuária.

A maior consciência do cuidado com a saúde e com a sustentabilidade do planeta 
tem levado cada vez mais pessoas a optar também por refeições mais saudáveis, 
naturais e leves no dia a dia, mexendo com o mercado de alimentação e gastronomia.  
O consumo de produtos menos industrializados e mais saudáveis só aumenta. 
Foram R$ 93,6 bilhões em vendas no país em 2016.1

Fonte: 1 - Conforme, estudo da Euromonitor Internacional.

http://www.meiadoporto.com.br/
http://seriedelta.ativo.com/colombiarj/
http://seriedelta.ativo.com/colombiarj/
http://www.circuitosoulcarioca.com.br/
https://www.ativo.com/calendario/todos/america-do-sul/br/rj/rio-de-janeiro/corrida-de-rua/20693/circuito-light-rio-antigo-etapa-porto-maravilha
https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/saudabilidade-e-bemestar-uma-tendencia-no-mercado-de-alimentacao-206830/
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Fonte: 2 - Dados da ACAD - Associação Brasileira de Academias  
3 - http://www.skataholic.com.br/2016/04/brasil-tem-mais-skatistas-que-nos-eua/

Mercado fitness e de academias

Oportunidades no universo de esportes
Conhecendo o mercado e o público 

Para os adeptos do estilo street de skate, que gostam de se aventurar em 
saltos e manobras pelas ruas das cidades, a Praça Mauá se tornou o point do 
momento no Rio de Janeiro.  Quem entende do assunto diz que a região é 
perfeita para treinar, pois oferece diferentes obstáculos para as manobras, 
como corrimões, degraus e bancos. Há quem bata ponto diariamente, em 
especial na parte da noite, quando as ruas estão mais vazias de pedestres.

A atratividade do local para os skatistas é tanta que, em junho deste ano, 
a Praça Mauá recebeu a 2a edição do Best-trick Mauacbaskate board, um 
campeonato underground de skate, que reuniu cerca de 60 competidores do 
Brasil todo. O esporte já se tornou modalidade olímpica e tem praticantes 
que treinam de forma profissional para se destacar nas competições e 
ganhar patrocínios.

Em busca de uma vida mais ativa, as pessoas têm conjugado a atividade física com a jornada diária, se 
exercitando em locais próximos ao trabalho. Cresce o número dos que batem ponto na academia no 
horário de almoço. Quase um terço dos brasileiros que praticam esportes o faz em academias, ginásios 
e clubes. Só 5,1% praticam na própria casa ou no condomínio3. 

Além da oferta de esportes ao ar livre na cidade, é enorme o mercado fitness, que incluí 
o segmento de academias de ginástica e de condicionamento físico, um dos que mais 

cresce no Brasil. O país é o segundo em número de academias no mundo e o primeiro 
da América Latina. São mais de 32 mil academias existentes por todo o país.2

Na Região Portuária, a presença tanto de academias como de outros de espaços 
privados para atividades físicas e desportivas ainda é tímida. São aproximadamente 
20 estabelecimentos registrados, entre os mais de 39 CNAES existentes nesse 

mercado, como academias de ginástica, hidroginástica, yoga, pilates, lutas marciais, 
escolas de basquete, vôlei, futebol, natação e muitas outras.  As oportunidades ainda 

são muitas. Conheça mais sobre esse mercado por meio do Sebrae Fitness.

SKATISTA

O QUE CONSOMEM 

OS 8,5 MILHÕES2

DE SKATISTAS
DO BRASIL

Skate de 
diferentes 
formatos

Roupas estilo 
street, mais largas

Rodas de skate, 
ligas, lixas, 
lubrificantes etc

Calçados tipo 
sneakers

Equipamentos 
de segurança, 
como capacetes, 
joelheiras, 
cotoveleiras

Bonés e toucas

http://www.acadbrasil.com.br/mercado.html
http://www.skataholic.com.br/2016/04/brasil-tem-mais-skatistas-que-nos-eua/
http://conteudo.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rj/sebraeaz/relatorios-de-inteligencia-sebrae-fitness,9bb97b62cacc4610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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Fonte: 4 - http://www.skataholic.com.br/2016/04/brasil-tem-mais-skatistas-que-nos-eua/

O ciclismo foi tema de destaque em junho, na Região Portuária, quando 
o Rio de Janeiro sediou o Velo-city 2018, principal evento de ciclismo e 
mobilidade urbana no mundo, promovido pela Federação Europeia de 
Ciclismo com parceiros locais. 

O tema central das discussões foi o “Acesso à Vida”, abordando a inclusão 
social promovida pela bicicleta e o incentivo ao ciclismo como parte do dia 
a dia no transporte e no lazer das cidades.

Um nicho que cresce é o dos praticantes de Triatlon, 
modalidade esportiva que envolve a prática de 
corrida, natação e ciclismo de forma integrada. 
É um esporte que demanda muita disciplina, dedicação 
e força de vontade e que tem atraído novos praticantes 
e competidores, que ainda ganham uma alternativa 
fitness de ótimos resultados.

O conceito de bike shop ainda não é muito conhecido por aqui, mas é 
frequente em países que têm na bicicleta um modal de destaque, como 
Amsterdã (Holanda), Copenhague (Dinamarca), Sevilha (Espanha), entre 
outros. As oportunidades de vendas são muitas nessas lojas, pois além de 
comprar ou alugar uma bicicleta, o consumidor vai em busca de serviços,  
acessórios, vestuários e roupas.

A parte de serviços normalmente inclui manutenção e conserto e já existem 
até hotéis para deixar a bike, para quem não tem bicicletário disponível 
em casa. Para o ciclista, uma oferta interessante são os chamados park 
showers, com chuveiro e armário, para quem precisa se preparar para 
o trabalho depois da pedalada desde casa. Pense também em oferecer 
lanches rápidos e suplementos alimentícios para repor as energias de 
quem treina ou pedala pela cidade.

CICLISTAS

TÊNIS, ROUPAS E 
ACESSÓRIOS DE 

CORRIDA

ROUPAS E 
ACESSÓRIOS 
PARA NADAR

PRODUTOS PARA 
CICLISMO, QUE 

INCLUEM BICICLETAS 
DE PONTA, PRÓPRIAS 

PARA O ESPORTE

NESSE MERCADO, O 

CONSUMO DOS 
PRATICANTES 
É AMPLO E DIVERSIFICADO

OPORTUNIDADES DE OFERECER 

PACOTES 
COMPLETOS 
PARA CICLISTAS

ESPORTE 3X1

http://www.skataholic.com.br/2016/04/brasil-tem-mais-skatistas-que-nos-eua/
https://www.velo-city2018.rio/inicio
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O Acerola Carioca oferece uma culinária saudável, servindo pratos 
com uma pegada mais fitness e low carb (baixo carboidrato), além 
de opções de comida caseira. À frente do negócio está o empresário 
Rafael Lins, que jogou vôlei profissionalmente por 11 anos na Europa 
e viu uma oportunidade de explorar sua afinidade com o ramo de 
alimentação para fazer a transição da sua carreira de atleta para empresário.

Entre os carros-chefe do Acerola Carioca estão os sucos detox. Rafael conta que trouxe a ideia de 
fora, quando as misturas funcionais, energéticas e antioxidantes ainda eram pouco difundidas 
por aqui. “Busquei o apoio de uma nutricionista para montar as receitas e oferecer combinações 
que tivessem um bom fundamento

Diz o empresário.

Os refrescantes sucos fazem sucesso em lojas na Rua São Bento e na Rua Visconde 
de Inhaúma e também no delivery, sem taxa, para toda a Região Portuária e 

boa parte do Centro. O empresário conta que tem o projeto de montar 
uma bike para a venda de sucos prensados e saladas para aproveitar 

o movimento de quem circula pela Orla Conde usufruindo da nova 
estrutura de esporte e lazer da cidade.

No Acerola, é possível encontrar uma alimentação mais leve desde 
o café da manhã, com várias opções também para almoço e 
lanches, como tapioca, omeletes, sanduíches, saladas, salgados e 
sobremesas. A comidinha caseira do Acerola também faz sucesso, 
com o estrogonofe, a sobrecoxa de frango assado e o bife acebolado.  

Outro nicho em que o Acerola se destaca é o de açaí, com diferentes 
e cremosas combinações que têm fãs e clientes cativos. 

O empresário fala que a tendência da busca por uma vida mais saudável 
e ativa é cada vez mais forte. Rafael comenta que “são muitos os clientes que 

vão ao Acerola antes ou depois da academia, para tomar sucos e açaí com whey 
protein ou em busca de uma refeição mais leve”. O empresário complementa que “a 

demanda existe, mas o mercado está bem competitivo, o que faz com que busquemos 
desenvolver nossos diferenciais com produtos de qualidade a um preço justo”.

Além de oferecer qualidade, os clientes do Acerola recebem um atendimento 
caloroso e eficiente, muitas vezes do próprio empresário que participa ativamente 
da operação do negócio. “Temos sempre o foco no cliente, para entender as 

necessidades e expectativas e oferecer o que ele busca. O fato da nossa operação ser 
pequena, nos permite fazer pequenos ajustes nas receitas para satisfazer os clientes.”, 

conclui Rafael Lins.

Entrevista concedida por Rafael Lins  ao Rio Oportunidade de Negócios.

História de Sucesso –  Acerola Carioca

https://www.facebook.com/pages/Acerola-Carioca-Rua-Sao-Bento-25/1719110991698083
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Fonte: 5 - Conforme, estudo da Euromonitor Internacional. 
6 - A pesquisa Tendências do Consumidor feita em conjunto com os institutos Nielsen, Kantar Worldpanel, GfK e Ibope, apresentada na 33ª edição da APAS Show em maio de 2017.

Mercado de vida saudável

O segmento de alimentos e bebidas saudáveis cresceu 12,3% no Brasil em 2017, conforme estudo da 
agência Euromonitor International, sobre tendências de consumo. Cerca de 79% dos participantes do 
estudo disseram buscar por versões mais nutritivas de alimentos tradicionais.5

O estudo também mostrou que a busca por uma alimentação mais saudável, antes restrita a uma 
parcela da população com maior poder aquisitivo, começa a se difundir na sociedade de forma mais 
ampla.  A realidade mostra que a oferta de produtos naturais e orgânicos cresce nas prateleiras dos 
supermercados e, ainda, lojas especializadas já se instalam em bairros mais populares.

Consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos frescos, orgânicos, funcionais 
e livres de certas substâncias e componentes nocivos (aditivos, conservantes, corantes, 
entre outros). Em geral, são as mulheres e os consumidores de maior idade os que dão 
mais importância a hábitos alimentares cada vez mais naturais e saudáveis.7

Oportunidades

MAIS SOBRE O ESTUDO DO MERCADO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL BRASILEIRO6

R$ 93,6 BILHÕES MOVIMENTADOS EM 2016 NO BRASIL

12,3% É A MÉDIA DE CRESCIMENTO AO ANO NO BRASIL

8% É A MÉDIA DE CRESCIMENTO EM OUTROS PAÍSES

5º LUGAR NO RANKING MUNDIAL DESSE SEGMENTO

ORGÂNICOS É O NICHO COM MAIOR CRESCIMENTO EM 5 ANOS (18,5%)

DIFERENTES OPORTUNIDADES E 

PERSPECTIVAS 

NO MERCADO DE
ALIMENTOS SAUDÁVEIS CO

M
O LOJAS ESPECIALIZADAS, FÍSICAS OU VIRTUAIS, DELIVERY

PRODUÇÃO OU REVENDA

VENDAS DE ASSINATURAS

ADAPTAÇÃO DE CARDÁPIOS E PREÇOS

COMPRAS COLETIVAS

O
 Q

UE

ALIMENTOS NATURAIS

VEGANOS

ALIMENTOS FRESCOS

SEM GLÚTEN

FITNESS

CONGELADOS

SEM LACTOSE

FUNCIONAIS

ARTESANAIS

AÇAÍ, TAPIOCA, WHEY PROTEIN, 
SALADAS, OMELETESDESTAQUE

INDUSTRIALIZADOS

https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/saudabilidade-e-bemestar-uma-tendencia-no-mercado-de-alimentacao-206830/
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Pesquise sobre a demanda dos potenciais clientes
Antes de implementar novidades no cardápio ou produtos para 
venda, procure fazer uma sondagem com potenciais clientes 
para testar a aderência das suas ideias ao mercado consumidor.

Avalie a perspectiva dos serviços
Neste universo, é comum a venda de serviços de consultoria 
e orientação nutricional e esportiva. Se o seu negócio é esse, 
crescem as oportunidades de oferecer algo inovador. Já se você 
planeja contratar orientação técnica, fique atento à qualificação 
do profissional para ter respaldo e segurança.

Acompanhe as tendências do mercado fitness e melhore a 
experiência
Acompanhe as tendências e monitore os concorrentes. Veja os 
preços praticados, os pacotes e condições de pagamento, os 
aparelhos e atividades oferecidas. Treine a equipe e professores 
para um bom relacionamento com os alunos. Identifique uma 
forma de se diferenciar na proposta de valor.

Siga o calendário de corridas e eventos esportivos na região
Mantenha-se informado sobre os eventos esportivos na Região 
Portuária. Avalie abrir o negócio nos dias de evento para 
aproveitar o movimento gerado pelas corridas. Ofereça alguma 
promoção ou oferta especial para os atletas e organizadores e 
estude dar apoio aos eventos para divulgar sua marca.

Associe sua marca à promoção de um estilo de vida saudável
Estimule seus clientes e funcionários a terem uma vida mais 
ativa e hábitos saudáveis. Veja o mapa de ciclovias da cidade do 
Rio de Janeiro e os requisitos para disponibilizar bicicletários na 
cidade do Rio, conforme resolução SMAC Nº505.

REGIÃO PORTUÁRIA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

AGOSTO/2018
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

Avalie o melhor ponto
Avalie o melhor local para 
instalar o seu negócio, 
ficando atento aos imóveis 
tombados pelo patrimônio 
histórico, que possuem 
restrições de uso e reformas. 
Consulte os imóveis 
tombados aqui ou ligue para 
(21) 2976-6625.

Faça um plano de negócios
É importante preparar um 
plano de negócios completo, 
contendo uma projeção 
realista das oportunidades, 
desafios, custos e receitas. 
Lembre-se da necessidade 
de prever o investimento 
inicial necessário, que inclua 
também capital de giro até o 
negócio engrenar.

O Sebrae na Região Portuária | Um olhar estratégico para os pequenos negócios
O Sebrae/RJ presta atendimento individualizado e sob medida para auxiliar atuais e futuros empreendedores 
a adequarem seus negócios ao novo contexto da Região Portuária.

Fale com o Sebrae no Porto: Os empresários já localizados na região ou aqueles que possuem interesse 
em abrir um negócio podem contar com o apoio especializado do Sebrae. Ligue para 0800 570 0800 e 
agende seu atendimento ou entre em contato pelo e-mail sebraenoporto@sebraerj.com.br.

Pensando em investir 
na Região Portuária?

http://www.rio.rj.gov.br/igstatic/64/20/43/6420432.jpg
http://www.ta.org.br/site2/Banco/4leis/ReSMAC505_221211.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados
mailto:sebraenoporto%40sebraerj.com.br?subject=

