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R ecentemente li um artigo de Mark
Henricks para a Entrepreneur Ma-
gazine, falando sobre o empresário

John Osher, que se tornou muito conhe-
cido nos Estados Unidos e, após vender
sua empresa, Gap Toys, decidiu preparar
uma lista dos erros que já tinha cometi-
do (e visto outros empreendedores come-
ter), os quais são mais comuns do que se
imagina e acabam levando ao insucesso
muitos negócios. Segundo o artigo, essa
lista tornou-se um "estudo de caso" na
Harvard Business School e foi menciona-
da em várias publicações especializadas.

O objetivo de trazer tal tema a este
espaço é possibilitar ao leitor uma refle-
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xão, aprendizado, e ajudá-lo a buscar seu
próprio nível de perfeição sempre que for
empreender um novo negócio. Assim, re-
laciono abaixo os erros mais comuns (com
breves comentários) que levam muitos
novos empreendimentos ao fracasso.

Erro 1 - Não dedicar tempo suficiente para
analisar e verificar se a ideia do negócio é viável
Na maioria, os empreendedores que fra-
cassaram alegam que não possuíam o
capital suficiente ou que contrataram
as pessoas erradas. No entanto, de acor-
do com Osher, este é o erro mais im-
portante de todos, pois a maioria dos
empreendimentos fracassa porque o

conceito original do negócio não era viá-
vel. Em síntese, porque as ideias eram
defeituosas ou imperfeitas.

Erro 2 - Superdimensionar o tamanho do
mercado, a facilidade de entrar nele, o tempo
necessário e o potência! de participação
É muito comum novos empreendedores
entusiasmarem-se com uma ideia, proje-
tar o tamanho do mercado de fornia ir-
real e achai que a conquista da fatia
desejada será fácil e obtida num prazo
relativamente curto. Com o passar do
tempo, as expectativas são frustradas e
a capacidade de sustentação do negócio
vai se tornando impraticável.

Erro 3 - Subestimar as necessidades financeiras
Geralmente, as demandas financeiras em
todo empreendimento inicial são bem
maiores que aquelas efetivamente pro-
jetadas. Além disso, incorrem em inves-
timentos não produtivos, como escritó-
rios, móveis, computadores, que pouco
contribuem na geração de receita e, na
maioria das vezes, alimentam somente
os custos fixos do empreendimento.

Erro 4 - Superestimar o volume de vendas
Após calcular erradamente o tamanho do
mercado, é natural superestimar a parti-
cipação e consequente volume de vendas.
Quando o empreendedor constata que o
volume de vendas é muito menor que o
projetado, percebe que é impossível alcan-
çar as projeções de vendas consideradas.

Erro 5 - Projetar custos muito baixos
Geralmente, as projeções iniciais dos cus-
tos são muito baixas. Parte da explicação
decorre do "Erro 4", ou seja, projeção de
vendas muito elevadas. Além disso, mui-
tos fatos e circunstâncias desconhecidos
podem ocorrer, elevando os custos acima
do planejado. Assim, as margens espera-
das tornam-se muito menores.

Erro 6 - Contratar muitas pessoas
e incorrer em despesas administrativas
e gerais elevadas
O empreendimento vai apresentando um
volume de vendas muito menor que o es-
perado, porém os custos, despesas admi-
nistrativas e gerais não são readequados



ao novo patamar do negócio ou, quando
isso acontece, é feito tardiamente. Segun-
do Osher, tais ocorrências são comuns em
empresas que fracassam, e acontecem a
partir de avaliação e análise incorretas do
tamanho e viabilidade da oportunidade.

Erro 7 - Falta de um plano de contingência na
hipótese de fracasso nas expectativas
Por mais realista que a maioria dos em-
preendedores seja, muitas coisas impre-
vistas acontecem. As projeções de ven-
das podem não ser boas, os fornecedores
de matérias-primas podem não viabilizar
as condições desejadas, os juros bancá-
rios podem ser maiores que os projeta-
dos, a estrutura interna pode custar mais
do que se supunha, etc. Assim, a falta de
um plano de contingência para enfren-
tar circunstâncias imprevistas dificulta a
tomada de decisões mais acertadas.

Erro 8 - arrumar sócios desnecessários
Certos sócios são necessários. Todavia, é
muito comum empreendedores busca-
rem amigos como sócios, achando que
tudo ficará mais fácil. Geralmente, tais
sócios não possuem a expertise neces-
sária para contribuir eficazmente com o
negócio e acabam requerendo um tem-
po maior que o aceitável para trazer
resultados concretos.

Erro 9 - Contratar por conveniência
e não com base nas habilidades requeridas
É muito comum se contratarem paren-
tes, pois é cómodo fazê-lo. Todavia, ge-
ralmente é complicado dispensá-los, se
necessário. Por isso, é muito importante
dedicar todo o tempo possível na contra-
tação de profissionais com base nas com-
petências necessárias para o trabalho ou
função. O empreendedor precisa contar
com pessoas de diferentes habilidades e
que realmente possam ajudar nas mais
variadas circunstâncias.

Erro 10 - Negligenciar a gestão da companhia
como um todo
Muitos empreendedores acabam dedi-
cando muito tempo em coisas menos
importantes e com o passar dos meses
perdem a "visão do todo" do negócio. En-
volvem-se em muitas questões, porém

não gerenciam eficazmente o empreen-
dimento. Qualquer que seja o negócio,
é preciso estar sempre focado, gerindo-o
como um todo.

Erro 11 - Aceitar facilmente que "não é
possível" ao invés de buscar uma solução
Muitos empreendedores aceitam com
resignação afirmativas do tipo "Isto não
é possível" e desistem facilmente de de-
terminados objetivos, trabalhos e/ou de-
safios. É importante ressaltar que o bom
empreendedor deve enxergar à frente de
seus colaboradores e somente aceitar o
"Isto não é possível" quando estiver ab-
solutamente convicto disso.

Erro 12 - Focalizar demasiadamente
o volume de vendas e porte da empresa,
ao invés do lucro
Empreendedores costumam focalizar o
volume de vendas e porte do negócio,
dando demasiada importância a tais as-
pectos e negligenciando a lucratividade
por um tempo considerado além do ra-
zoável. O fato é que banqueiros e inves-
tidores profissionais não gostam dessa
atitude e, segundo Osher, "os empreen-
dedores precisam aprender a ser bons
homens de negócios".

Erro 13 - Procurar confirmar suas ações,
ao invés de procurar a verdade
Quantas são as vezes em que o empreen-
dedor comenta determinadas ações ou
decisões com pessoas de seu relaciona-
mento, de sua família ou de seus amigos?
Na realidade, fazem-no apenas para ava-
liar ou confirmar se suas ações /decisões
foram as mais apropriadas e não para
buscar as melhores respostas.

Erro 14 - Falta de clareza na visão
Muitos empreendedores conduzem os
esforços em várias direções, exigindo
atenção e tempo dos colaboradores na
tentativa de fazer muitas coisas ao mes-
mo tempo, e com isso acabam enfraque-
cendo muitas de suas competências. Fa-
cilmente perdem o foco da visão inicial
do negócio e de suas estratégias.

Erro 15 - Falta clareza no objeto do negócio
e nos objetivos de longo prazo

Muitos empreendimentos nascem sem
objetivo de longo prazo e sem definição
clara de seu objeto social. Observa-se,
frequentemente, que, no processo de
criação de um negócio, nem sempre são
tomados os cuidados apropriados na de-
finição do objeto social e raramente são
desenvolvidos objetivos de longo prazo.

Erro 16 - Falta de identidade e foco
A maioria dos novos empreendimentos
não cria uma identidade que possa ser
reconhecida e distinguida. Comumente
também o empresário não consegue es-
tabelecer seu foco com clareza e por con-
sequência não estabelece objetivos de-
terminados e factíveis.

Erro 17 - Falta de estratégia de retirada
Muitos negócios são concebidos sob pre-
missas erradas e não levam em conta a
perspectiva de que podem ser válidos,
porém por um período de tempo relati-
vamente curto, em função, por exemplo,
de moda, local, época, mercado e/ou eco-
nomia instáveis. O bom empreendedor
conhece o tempo de maturação de seu
empreendimento e desenvolve, desde o
início, um plano para sua saída. Ele tam-
bém pode optar por dedicar-se ao negó-
cio apenas por um período, de acordo
com seus objetivos pessoais. Nesse caso,
a existência de uma estratégia previa-
mente desenvolvida para esse fim facili-
tará o encaminhamento do que precisa
ser feito em seu devido tempo.

Podemos até discordar de um ou ou-
tro "erro" apontado como causa do fracas-
so de muitos empreendimentos, porém
certamente a maioria dos leitores conhe-
ce alguma história verdadeira que se en-
caixa nessa lista. De qualquer forma, ao
invés de buscar não cometer nenhum dos
erros citados, por que não transformar os
"17 erros" em "17 acertos"?

Talvez não seja a garantia do suces-
so de seu novo empreendimento, mas
com certeza as chances do fracasso serão
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muito menores. O que você acha?


