Mesmo com grandes dificuldades e próximo a fechar
sua empresa, Sílvio recebeu
as orientações do agente de
orientação empresarial do
Negócio a Negócio e conseguiu reorganizar as finanças
diminuindo as dívidas enormes que contraiu.

Após dificuldades,
negócio é reerguido

S

ílvio procurou a orientação
do Sebrae em Rondônia,
que, por meio de consultoria, ajudou o microempreendedor a prosperar.
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“Eu ainda tentei manter o cultivo do café, mas
era muito difícil ir até o
sítio todos os dias, além
disso, essas idas e voltas
ficavam caras e o rendimento parou de compensar” contou Sílvio.

Quem vê Sílvio Carlos Bertoncelo tão tranquilo, administrando o
comércio de vendas de essências
para a fabricação de produtos de
Com o espírito empreendedor que já
limpeza, não imagina as dificuldades tinha, Sílvio resolveu se arriscar e muque já teve que enfrentar para obter dar completamente de ramo. Comprou
lucratividade. O comerciante de Ca- uma loja de essências para a fabricacoal já somou grandes dívidas e tra- ção de produtos de limpeza. Para admibalhou por mais de um ano sem obter nistrar o negócio conseguiu uma sócia.
lucro. Para mudar essa triste realida“Daí em diante o negócio começou
de, Sílvio procurou a orientação do
a dar errado. FoSebrae em RondôO agente de orientação mos adquirindo
nia, que por meio de
consultoria ajudou
do Negócio a Negócio dívidas e mais
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o microempreendeconheceu meu
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comércio e me ajudou
zer. Foi uma époa
melhorar
a
gestão
Sílvio conta que
ca difícil, fiquei
vivia bem com a fadesesperado
mília na área rural de Cacoal. O susten- vendo tudo dar errado”, lembra.
to era tirado do cultivo da lavoura de
Foi então que o comerciante resolcafé. Até que um dia a filha precisou
passar por um tratamento de saúde, o veu buscar ajuda profissional. Primeiro
que motivou a família a se mudar para procurou informações sobre cursos de
fabricação de produtos de limpeza e desa cidade.
cobriu que sabia mais sobre o assunto
do que os próprios professores. Então
o orientaram a procurar o
Sebrae em Rondônia.
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“Cheguei no Sebrae sem saber
ao certo o que eu precisava. Expus
meu problema, contando toda a minha história. Foi quando me apresentaram o programa de orientação
Negócio a Negócio. O agente de
orientação conheceu meu comércio
e se dispôs a me ajudar”, lembra.
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Primeiramente, Sílvio foi orientado
a desfazer a sociedade, em seguida,
teve que entender, aceitar e executar as orientações. Mas o mais difícil
ainda estava por vir: para quitar a alta
dívida que havia contraído, o empresário precisou trabalhar por mais de
um ano sem nenhuma lucratividade.

gui todas as orientações do consultor
do Sebrae, não desisti, e hoje minha
família vive somente do lucro da Casa
das Essências” diz satisfeito.

Negócio a Negócio é um programa

O sonho de Sílvio é passar de representante comercial a distribuidor
de produtos. Para isso o comerciante
também poderá contar com o apoio
do Sebrae em Rondônia.

nos de microempresas.

Confira mais Casos de
Sucesso do Sebrae em sebrae.ro/
sucesso. Para saber o que o Sebrae
pode fazer por você, acesse o site
www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente
para 0800 570 0800.
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“Foi um período muito difícil, minha
esposa precisou trabalhar de empregada, enquanto eu tocava o negócio
que não dava lucro. Dessa forma fomos sobrevivendo. Foi um ano e meio
trabalhando para pagar as dívidas. Se-

Você também pode contatar
o Sebrae pelo WhatsApp no número
(69) 98130 5656, ou acessar o Instagram,
Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube
nos canais Sebrae RO.

gratuito de atendimento e orientação empresarial que oferece diagnósticos e recomendações para doO agente de orientação empresarial realiza visitas na empresa e aplica um diagnóstico de gestão básica,
abrangendo temas como finanças,
operações e mercado. Em seguida,
sugere soluções para melhoria do
seu empreendimento.

CONTRIBUIÇÕES
Ajustando a gestão, é possível recuperar o negócio,
mesmo que operando a
empresa sem lucro duran-

Com o Negócio a Negócio, foi

te um ano para depois al-

possível resgatar o negócio

cançar o sucesso e viver
dos lucros do negócio.

