
Lucas Ribeiro tentou se interes-
sar por vários esportes quando
era adolescente. De vez em quan-
do, jogava tênis ou marcava uma
partida de futebol com os ami-
gos, mas não se dedicava mais do
que os 90 minutos dentro de cam-
po ou de algumas horas em qua-
dra. Até que um dia, descobriu o
levantamento de peso, modalida-
de que exige condicionamento fí-
sico, alimentação regrada e trei-
namento intensivo. “Acho que
me interessei porque existe uma
coisa de sobrevivência. Se eu dei-
xar a barra cair em cima de mim,
vou me machucar”, explica. O
empreendedor — que tem no por-
tfólio a rede social de consumo
sustentável Uvaia, o restaurante
Babaganoush, além de 20 estacio-
namentos em São Paulo — ingres-
sou na carreira de atleta quase
que por brincadeira e ficou por
ter experimentado o gostinho da
vitória. Foi quando o mural de
medalhas ficou pequeno para
tantos prêmios: ganhou o cam-
peonato paulista, brasileiro, sul-
americano e trouxe um bronze
do Pan Americano.

Na volta ao Brasil, ele percebeu
que estava na hora de se dedicar
ao dia a dia das empresas e trans-
formar o esporte em um lazer —
e não mais em um meio de vida.
Assim como o pai, decidiu seguir
a veia empreendedora e desistiu
de concluir a faculdade de Enge-
nharia Civil. “Com o esporte me
tornei mais disciplinado e foca-
do”, afirma. Mas ainda deixa es-
paço na agenda para levantar pe-
so. “Hoje é uma coisa descompro-
missada, faço academia umas
duas vezes por semana”, conta.

Mesmo longe da rotina de trei-
nos, ele incorporou uma caracte-
rística vital para os empreende-
dores: a persistência. Da mesma
forma que é importante, no hal-
terofilismo, tentar levantar inú-
meras vezes o peso até obter su-
cesso, é fundamental ser perse-
verante e dedicado para que a
empresa não morra. De acordo
com o Sebrae, 70% das peque-
nas companhias são fechadas no
primeiro ano de existência.

O último investimento de Ri-
beiro também começou de for-
ma despretensiosa, como o le-
vantamento de peso. Ele estu-

dou o conceito de marketing de
rede multinível e percebeu que
era isso que faltava no mundo
virtual. Foi então que o empreen-
dedor criou a primeira rede so-
cial de consumo sustentável que
gera benefícios a todos os envol-
vidos e ainda colabora com pro-
jetos socioambientais. Só no Bra-
sil, a Uvaia já possui mais de 170
mil usuários, 360 mil seguidores
na fanpage, além de 120 empre-
sas parceiras e duas organiza-
ções socioambientais beneficia-
das - em apenas sete meses no
ar. A expectativa é que até o fim
deste mês a rede tenha 1 milhão
de usuários brasileiros.

Regras do jogo
Quando Ribeiro praticava diaria-
mente o esporte, chegou a pesar
mais de 100 quilos com menos
de 10% de gordura no corpo.
“Na época, era puro músculo”,
lembra. Outro campeão que lo-
go vem à cabeça quando o assun-
to são músculos é o ator e ex-go-
vernador da Califórnia, Arnold
Schwarzenegger. Ele ganhou
campeonatos de levantamento
de peso, mas acabou ficando
mais conhecido como fisicultu-
rista — atleta que busca a me-
lhor formação muscular.

Para quem não conhece, a
competição é realizada em um

tablado de quatro metros qua-
drados e três árbitros julgam se
os levantamentos foram válidos
ou não. Os equipamentos são
barra de aço, discos e presilhas
para fixar os discos na barra.

As competições são organiza-
das para homens e mulheres.
Os atletas competem em classes
de peso, de acordo com a sua
massa corporal, e existem duas
modalidades de provas: o arran-
co e o arremesso com as duas
mãos. O arranco é a primeira
prova da competição e consiste
em levantar a barra do solo até
acima da cabeça num movimen-
to sem pausa, sem apoiá-la no
corpo. Já o arremesso é executa-
do em duas partes. Primeiro, a
barra é colocada horizontalmen-
te em frente das pernas do le-
vantador. É levantada até a altu-
ra dos ombros, enquanto que o
levantador se agacha ou dobra
as pernas e, a seguir, reergue-
se e alinha-se. Na segunda par-
te, a barra é levantada acima da
cabeça, enquanto que faz um
movimento em forma de tesou-
ra com as pernas; a seguir deve
realinhar as pernas, com braços
estendidos. Nas duas provas, os
árbitros dão o sinal de “abai-
xar” a barra logo que o levanta-
dor fique imóvel em todas as
partes do corpo. ■
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PRATICAR

Levantar peso ensina persistência e foco, características fundamentais para quem quer empreender

100 kg
Foi o peso que Ribeiro chegou

a ter quando praticava

diariamente o esporte. Com

menos de 10% de gordura no

corpo, o halterofilista e

empreendedor era puro músculo.

ONDE OS FRACOS NÃO TÊM VEZ

Veja uma seleção de materiais que facilitam
o levantamento de peso e evitam lesões

O tênis (ou bota)
do atleta tem de ser 
feito de fibra de 
carbono e deve
ter um salto de
5 centímetros para 
que haja maior 
estabilidade no piso

O macacão do levantador 
precisa cobrir as pernas 
até os joelhos e pode ter 
mangas. A única exigência 
é que o cotovelo esteja 
sempre à mostra

As joelheiras não podem 
ter mais de 30 centímetros 
de largura

A munhequeira 
tem de ter,
no máximo,
10 centímetros
de largura

Um cinto de suporte de no 
máximo 12 centímetros de 

largura deve ser preso
à cintura do pesista para 

evitar lesões no abdômen
e na região lombar

Fonte: Confederação Brasileira de Levantamento de Peso

CURIOSIDADES

Conheça casos interessantes sobre halterofilismo 
no Brasil e no mundo

Dois presidentes brasileiros incentivaram 
o levantamento de peso. No final do século 
XIX, o filho de Marechal Floriano Peixoto 
praticava o esporte. Por isso, incentivou-se 
a disputa de torneios no Rio de Janeiro. No 
Estado Novo de Getúlio Vargas, na década 
de 1930, a modalidade ganhou impulso, 
porque o presidente via o levantamento de 
peso como uma alavanca para se 
constituir um “novo” homem brasileiro 

Normalmente, o halterofilista vencedor da 
categoria 105 quilos ou mais é aclamado 
como o homem mais forte do mundo. 
Porém, proporcionalmente, os mais leves 
também podem deter o título. O turco 

Naim Suleymanogiu, que tem menos
de 1,50 metro e de 64 quilos, pode 
levantar quase três vezes o próprio 
peso. Ele levou a medalha de ouro 
entre os penas nas últimas três edições 
dos Jogos Olímpicos e é sete vezes 
campeão mundial

Em 1920, Pietro Bianchi, da Itália,
e Albert Petterson, da Suécia, 
terminaram empatados em segundo 
lugar na categoria médios. Após várias 
tentativas de desempate, os atletas, 
exaustos, aceitaram a sugestão dos 
organizadores: decidir no cara ou 
coroa. Bianchi ganhou

Foto: Bertrand Guay/AFP

Ribeiro:“Me interesseiporqueexisteumacoisadesobrevivência”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Finanças,  p. 35.




