
A ARTE DE ANTECIPAR
AS DIFICULDADES
O empresário precisa saber que apenas uma parte do
dinheiro que entra no caixa deve ir para o seu bolso

Para prevenir-se contra crises, o
empresário deve antes de tudo an-

tever problemas, estudar o negócio,
colocar no papel as contas e imaginar
tudo o que tem de fazer para viabi-
lizar o lucro sustentável.

"Resumo isso em duas palavras: or-
ganização e planejamento. Não ser
desorganizado com os compromissos

e planejar o passo que vai dar antes de
tomar a decisão. Deve-se antever o
máximo de condições adversas que po-
dem surgir e estar preparado para
elas", recomenda o gerente de Orien-
tação Empresarial do Sebrae em São
Paulo, Antônio Carlos Matos.

Um dos grandes fatores de fracasso
é imaginar que o faturamento vai to-

do para o bolso do empresário. "Todos
os dias entra dinheiro no fluxo de
caixa, mas aquele dinheiro não é dele,
não é da empresa. Aquele dinheiro é
do governo na forma de impostos; é do
fornecedor na forma de pagamento de
matéria-prima; dos empregados na
forma de pagamento de salários", es-
clarece o consultor.



Passos graduais
e seguros
Empreendedor baiano
está animado, mas diz que
cautela é fundamental

Quando abriu sua confecção de rou-
pas esportivas, o empresário e profes-
sor de capoeira Ricardo Carvalho, 34
anos, encontrou na ampliação plane-
jada e constante de seus negócios o se-
gredo para nunca cair no prejuízo. Ao
inaugurar sua confecção em Salvador,
há seis anos, ele já tinha plano ambi-
cioso. Não pensava apenas em ter um
negócio, mas em criar uma grife.

Passados seis anos, o empresário fe-
cha o ano de 2004 com a inauguração
de mais duas lojas em shoppings da ca-
pital baiana, com os seus produtos con-
solidados e concluindo um projeto de
exportação. "Quero aproveitar o em-

balo positivo da marca 'Brasil' lá fora e
mostrar nossos produtos", destaca o
dono da Sport Brazil.

Na trajetória empresarial, Carvalho
conta que o crescimento foi lento, mas
progressivo e constante. A idéia inicial
era adaptar o vestuário esportivo norte-
americano para a realidade brasileira.
"Trabalhamos para criar uma afini-
dade entre os produtos e nossos consu-
midores", explica. A loja pioneira, que
começou vendendo produtos de várias
marcas, passou a fazer sucesso e a ser
conhecida por sua própria linha.

Com o crescimento, a Sport Brazil
saiu da condição de confecção e loja para
ser uma grife procurada. Foi justa-
mente a necessidade de expansão que
levou Ricardo a procurar o Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) em Salvador. "Jun-
tos, fizemos um catálogo. Através dele
pude apresentar nossos produtos e em
cima disso buscar novos mercados e en-
curtar fronteiras". Hoje, a loja tem fran-
quias em Aracaju e Maceió, além de dez
revendas no interior do estado da Bahia.

Mesmo com a ambição de expor-
tar, Ricardo sabe que esse passo pre-
cisa ser dado com cautela e paciência.
"Crescer é uma tarefa difícil e tem de
ser devagar." Para alcançar seus obje-
tivos, o empresário teve que unir o
pragmatismo da sua formação acadê-
mica com o espírito do capoeirista.
Mas não existe segredo. "Planejei, se-
gui os meus instintos e trabalho duro
fazendo o que gosto", avalia.

Depois de um primeiro semestre
positivo, com a recuperação de 5% no
faturamento, Ricardo fala com entu-
siasmo das novas investidas e da nova
coleção de produtos esportivos. Mas
ressalta que, apesar de estar esperan-
çoso com as vendas de final de ano,
não dará o passo maior do que a perna.

Mais informações:
www.sportbrazil.com.br
(71) 347-6876

Modelos da confecção de Carvalho:
peças esportivas adaptadas ao Brasil
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