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Experiência. Uso. Trabalho. Essas são três palavras
serviços entrega ao seu cliente no seu dia a dia. E, nesse 
comportamento e às necessidades do consumidor é fundamental
 
Ontem à noite, por exemplo, enquanto na sala
um serviço de streaming, eu desci para buscar o jantar que pedi por um aplicativo a um 
restaurante da cidade. Ele veio rápido e ainda quente, graças a eficiência e prontidão do motoboy.
 
Esses são alguns serviços que fazem parte do cotidiano e que passam despercebidos: a banda 
larga, o aplicativo de delivery, o de filmes e seriados, e o motoboy. Todos fazem parte desse setor 
da economia que, em nossa cidade, é o principal empregador e gerador de renda.
 
Somos editoras, salões de beleza, lavagens automotivas, advogados, contadores, profissionais da 
área da saúde, arquitetura, construção civil, lavanderias, motoristas, entregadores, 
transportadoras. Proporcionamos entretenimento, lazer, satisfação e solucionamos 
cotidianos, mesmo que seja a troca de uma torneira pingando na sua residência.
 
Segundo IBGE – Sistema de Contas Nacionais e Estatísticas do Século XX, o setor de serviços é 
responsável por 63% do Produto Interno Bruto e 68% dos postos de trab
a realidade não é distinta. Conforme a Carta do Mercado de Trabalho elaborada pelo Observatório 
Unilasalle, o Município tem 52.214 empresas prestadoras de serviço. Esse número é mais que o 
dobro de comércios em atividade e 20 vez
reflete diretamente na Câmara de Indúst
segmento de serviços representa 66% dos associados.
 
As mudanças de comportamento dos consumidores e de hábitos da p
estancadas, elas seguirão evoluindo na mesma medida na qual novos serviços sejam criados, 
sejam pela demanda ou pela criatividade dos empreendedores.
 
E se você quiser empreender nesse segmento, deixo aqui uma dica: seja observador. 
às mudanças que ocorrem à sua volta. É nelas que reside a oportunidade de desenvolver um 
serviço único que oferece uma experiência que conquistará o seu cliente.
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A Oportunidade está a sua volta  

Experiência. Uso. Trabalho. Essas são três palavras-chaves que definem o que o segmento de 
serviços entrega ao seu cliente no seu dia a dia. E, nesse sentido, estar atento às mudanças de 
comportamento e às necessidades do consumidor é fundamental para o empresário.

Ontem à noite, por exemplo, enquanto na sala, minha família assistia a um seriado por meio de 
um serviço de streaming, eu desci para buscar o jantar que pedi por um aplicativo a um 
restaurante da cidade. Ele veio rápido e ainda quente, graças a eficiência e prontidão do motoboy.
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larga, o aplicativo de delivery, o de filmes e seriados, e o motoboy. Todos fazem parte desse setor 
da economia que, em nossa cidade, é o principal empregador e gerador de renda.

editoras, salões de beleza, lavagens automotivas, advogados, contadores, profissionais da 
área da saúde, arquitetura, construção civil, lavanderias, motoristas, entregadores, 
transportadoras. Proporcionamos entretenimento, lazer, satisfação e solucionamos 
cotidianos, mesmo que seja a troca de uma torneira pingando na sua residência.

Sistema de Contas Nacionais e Estatísticas do Século XX, o setor de serviços é 
responsável por 63% do Produto Interno Bruto e 68% dos postos de trabalho no Brasil. Em Canoas, 
a realidade não é distinta. Conforme a Carta do Mercado de Trabalho elaborada pelo Observatório 

unicípio tem 52.214 empresas prestadoras de serviço. Esse número é mais que o 
dobro de comércios em atividade e 20 vezes maior do que o de empresas registradas. Isso se 
reflete diretamente na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CICS
segmento de serviços representa 66% dos associados. 

As mudanças de comportamento dos consumidores e de hábitos da população não podem ser 
estancadas, elas seguirão evoluindo na mesma medida na qual novos serviços sejam criados, 
sejam pela demanda ou pela criatividade dos empreendedores. 

E se você quiser empreender nesse segmento, deixo aqui uma dica: seja observador. 
às mudanças que ocorrem à sua volta. É nelas que reside a oportunidade de desenvolver um 
serviço único que oferece uma experiência que conquistará o seu cliente. 
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