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Com manobras contrárias ao comércio em geral, empreendimentos ligados a esportes radicais 
estão em alta. As opções vão de organização de cami-nhadas ecológicas, escaladas, vôos duplos e 
rapel, a aluguel de karts para corrida e venda de roupas e equipamentos para esportes radicais.  
 
O empreendedor pode ter investimento que varia de R$ 6 mil, para agência de viagens de 
ecoturismo, a R$ 110 mil - caso da montagem de pista de kart. Modalidade que, aliás, voltou à 
moda, com a retomada do Campeonato Carioca de Kartismo. De forma geral, é preciso fidelizar os 
clientes e investir em segurança, no caso da prática de esportes.  
 
Há um ano como sócio do Kartódromo Premium, Luciano Saldanha Motta destaca área e público 
como pontos mais relevantes para o empreendimento. "Ocupamos 20 mil metros quadrados ao ar 
livre. O modelo indoor se estende por dois mil metros quadrados, mas não atende profissionais", 
diz Motta, que chega a ter 40 pessoas treinando durante o dia.  
 
Para montar uma pista de kart indoor, é necessário comprar pelo menos 16 carros e cerca de 90 
conjuntos de macacões, capacetes e luvas, de diferentes tamanhos. "Cada kart custa, em média, 
R$ 6 mil, e cada indumentária sai por R$ 180", diz Motta.  
 
É importante ainda ter oficina própria para fazer reparos preventivos. "Os karts são usados oito 
vezes por dia e a segurança é fundamental", acrescenta Motta, afirmando ser preciso ter quatro 
fiscais de pista, um diretor de prova, mecânicos, além funcionários para recepção e vestiário.  
 
Também para quem busca lazer alternativo, o ecoturismo cresceu de 15% a 20% no último ano, 
segundo a Embratur. "O turismo ecologia e de aventura são as novas tendências, atrelados ao 
turismo rural", afirma o presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav) 
Nacional, Tasso Gadzanis.  
 
Caminhadas, rafting, escalada e rapel são opções de lazer que chegam a ter aumento de pelo 
menos 50% na procura durante as férias. Para o gerente de turismo do Senac, Rafael Sampaio, 
ainda há demanda no setor, mas conhecimento técnico é fundamental.  
 
- É necessário ainda passar confiança e motivar os clientes - alerta Sampaio, destacando a 
importância das regras de segurança. Para isso, profissionais qualificados, como professores de 
educação física, devem fazer parte do quadro funcional.  
 
Abrir uma agência de passeios pode ser o primeiro passo no ramo. Equipamentos básicos - como 
mochilas, kit de primeiros socorros e cordas -, podem ser comprados com R$ 1 mil. Guias e 
instrutores são pagos por evento. "Podem ser do Senac ou professores de Biologia, História ou 
Geografia", ensina Monique Cabral, sócia-diretora da Trilharte, focada em caminhadas 
fotográficas.  
 
O trabalho pode ser feito em casa, como faz Carlos Eduardo Milan, proprietário da São Conrado 
Ecoaventura. "Pilotos de vôo duplo cobram R$ 150 pelo serviço a agenciadores, que vendem cada 
vôo por R$ 180 para brasileiros e US$ 80 para estrangeiros", exemplifica Milan.  
 
O setor de equipamentos cresce na mesma proporção que o turismo de aventura. "Apesar dos 
problemas econômicos, o crescimento foi 40% no ano passado", afirma Roberto Eli, representante 
da Serelepe, que faz equipamentos de vestuário e segurança nos esportes de aventura.  
 
Uma das opções no franchising é Casa do Montanhista que vende produtos para alpinismo, 
caminhada, entre outros. "No Rio de Janeiro, ainda há espaço para pelo menos duas lojas", afirma 
Mário Arnaud, diretor da empresa.  



 
Serviço:  
 
São Conrado Ecoaventura, 2522-5586  
 
Trilharte, 2245-5626  
 
Casa do Montanhista, 0xx-4603-1929  
 
Serelepe, 0xx-11-3871-3773  
 
Kartódromo Premium, 2421-3535  
 
Sebrae, 0800-782020  
 
Raio x  
 
Agência de ecoturismo  
 
>> Negócio: organização de caminhadas ecológicas, escaladas, vôos duplos e rapel  
 
>> Investimento inicial: R$ 6 mil (sem ponto comercial)  
 
>> Área: em casa ou escritório  
 
>> Número de funcionários: de um a cinco  
 
>> Faturamento médio: R$10 mil  
 
>> Risco: baixo, na avaliação do consultor do Sebrae/RJ, Álvaro Martins Carneiro, pela estrutura. 
A dica é investir na prospecção de clientes.  
 
Fonte: Trilharte e São Conrado  
 
Ecoaventura  
 
Pista de Kart  
 
>> Negócio: aluguel de karts para corrida  
 
>> Investimento inicial: R$ 110 mil (sem ponto comercial)  
 
>> Área: 2 mil metros quadrados  
 
>> Número de funcionários: 10  
 
>> Faturamento: uma corrida de 20 minutos custa R$ 30  
 
>> Risco: alto, segundo Álvaro Martins Carneiro, devido ao valor do investimento e ao fato de ter 
público seleto.  
 
Fonte: empresas  
 
Casa do Montanhista  
 



>> Negócio: venda de roupas e equipamentos para esportes radicais  
 
>> Investimento inicial: de R$ 40 mil a R$ 70 mil  
 
>> Taxa de franquia: R$ 15 mil (incluída no investimento inicial)  
 
>> Taxa de royalties: não cobra  
 
>> Taxa de propaganda: campanhas rateadas entre franqueados  
 
>> Área: 40 metros quadrados  
 
>> Número de funcionários: dois ou três  
 
>> Faturamento médio: R$ 40 mil, depois de estabelecida a loja  
 
>> Risco: médio a alto, na avaliação da consultora do Sebrae/RJ, Thais Helena Nunes, pelo 
volume de público, apesar do mercado estar em expansão.  
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