
Antonieta Souza Ramos e Wil-
son Donizete Ramos já tinham
uma grande experiência acumu-
lada na área de comércio exte-
rior, mas ainda alimentavam o
sonho de um negócio próprio.
Após mais de um ano de pesqui-
sas e avaliações, o casal decidiu
em abrir uma escola de lín-
guas, o que ocorreu em 2010.
Mas se inicialmente o objetivo
era captar apenas clientes inte-
ressados em cursos tradicio-
nais, eles perceberam que ha-
via uma demanda que precisa-
va ser atendida, aquela dos pro-
fissionais que irão trabalhar di-
retamente no atendimento aos
turistas e outros envolvidos
nos grandes eventos esportivos
que se aproximam.

As duas escolas em Guaru-
lhos (SP) que o casal já possui,
ambas franquias da rede CNA, ti-
veram um incremento de matrí-
culas em torno de 25% para as
turmas que iniciaram no come-
ço de 2013 em relação a igual pe-
ríodo do ano passado. Isso foi
possível porque os empreende-
dores viram potencial nesse ni-
cho e fecharam parcerias com a
Infraero, hotéis e o sindicato
dos taxistas.

O sucesso da captação de
clientes já faz com que o casal
prepare a abertura de uma nova
unidade.

Mas como transformar a
chance de ganho em um grande
evento em uma demanda dura-
doura? O coordenador do cen-
tro de empreendedorismo do
Insper, Marcelo Nakagawa, afir-
ma que ao escolher um negócio
visando a Copa e as Olimpíadas,
o empreendedor deve ter em
mente uma das duas opções. A
primeira é trabalhar com algo
exclusivo para esses eventos e
saber que, terminados, a fonte
de renda cessará. O segundo,
usá-los para alavancar um novo
negócio ou um já existente.

Como exemplo, o especialista
cita empreendimentos ligados a
idiomas estrangeiros e à cultura
dos países que participarão da
Copa e Olimpíadas. Nesse caso,
as chances estão não só nas esco-
las de línguas, mas também em
restaurantes, pousadas temáti-
cas ou estabelecimentos ligados

à música ou literatura.
Ele sugere, por exemplo,

uma pousada ou restaurante te-
mático de um dos países partici-
pantes nos eventos. A cultura
dessas nações poderá atrair tor-
cedores e pessoas interessadas
em ampliar seus conhecimen-
tos. “Após esses eventos, as ci-
dades sedes ficarão ainda mais
globalizadas”, afirma, lembran-
do que nesses casos há ainda a
chance de pedir apoio e divulga-
ção em consulados.

Outra opção é pesquisar o
que deu certo e errado nos negó-
cios abertos em outros países
que já sediaram eventos pareci-
dos. Também é válido consul-
tar, no caso de empreendimen-
tos voltados a hospedagem de
turistas, o que estabelecimen-
tos mais informais oferecem no
exterior e que pode ser um dife-
rencial no Brasil.

Mas, independente da opção,
a ideia só deve ser concretizada
após muita pesquisa. Um estu-
do do Sebrae mostra que em-
preendimentos que estão na ati-
va há mais de cinco anos tive-
ram um tempo de planejamen-
to de 14 meses, em média. Já os
que sobreviveram menos de cin-
co anos foram avaliados em cer-
ca de quatro meses.

Nessa fase de planejamento,
é preciso analisar o mercado em
que se quer atuar, definir o pú-
blico-alvo e quais produtos se-
rão trabalhador. Além disso,
uma análise da concorrência e
de potenciais fornecedores tam-
bém ajuda a definir se o negócio
é não ou viável.

Nakagawa, do Insper, diz ain-
da que no plano de negócios o
empreendedor deve levar em
conta três cenários: um de nor-
malidade, um positivo e outro
negativo. E, outro passo é ter re-
serva financeira para ao menos
seis meses de capital de giro da
nova empresa, garantindo uma
certa tranquilidade enquanto os
clientes não veem.

Antonieta concorda com essa
necessidade de planejamento.
Ela conta que, junto com o mari-
do, pesquisou por mais de um
ano o que iriam fazer. Outros ne-
gócios e tipos de franquias fo-
ram avaliados. “Tudo tem que
ser feito com muito pé no chão.
Tem que saber os números do
setor e da região”, explica. ■
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EMPREENDER

14 meses
é o tempo médio de planejamento

de empreendimentos que estão

em atividade há no mínimo cinco

anos. Estabelecimentos que não

sobreviveram a esse tempo foram

planejados em 4 meses, em média.

Eventos elevam demanda por bens e serviços, mas é possível usá-los apenas como alavanca para o futuro

EVENTO PASSAGEIRO, NEGÓCIO DURADOURO

Dicas para aproveitar as demandas geradas pela Copa 
e pelos Jogos Olímpicos

Identificar negócios que podem ter 
demanda elevada devido aos eventos 
esportivos

Negócios relacionados ao ensino
e treinamento de línguas, hospedagem
e cultura são algumas das opções

No momento de fazer o plano de 
negócios, traçar três cenários possíveis 
(cenário muito positivo, moderado
e negativo)

Estudar a oportunidade com a maior 
antecedência possível

Analisar negócios que deram
certo ou errado em outros países 
também é importante 

Optar por áreas em que já conheça ou 
goste aumenta a chance de ter um 
melhor desempenho no empreendimento

Do lado financeiro, é importante
ter uma reserva para capital de giro
de ao menos 6 meses

Ter um sócio pode ajudar na divisão
das responsabilidades 

Fontes: Marcelo Nakagawa e Brasil Econômico

Nakagawa:planejamentodeveconsiderardiferentes cenáriosparaqueoempreendedornãose frustre
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 abr. 2013, Finanças, p. 27.
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