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ilustra com perfeição o papel que os erros po-
dem representar para você consolidar a sua em-
presa no mercado. Em geral, é por meio da ex-
periência que adquirimos com os nossos trope-
ços que aprendemos a evitar situações descon-
fortáveis na vida.

PAULADA FEIA - Melhor do que aprender com
os próprios erros, porém, é fazê-lo com os erros
dos outros. O processo de aprendizado estimu-
lado pelos próprios deslizes tem, muitas vezes,
um sabor amargo. O ideal é poder chegar lá sem
precisar prová-lo. Afinal, quem. é que vai que-
rer passar por um trauma de consequências im-
previsíveis para o seu negócio se pode seguir
por um atalho indolor?

Para ajudá-lo a passar ao largo das armadi-

lhas, Pequenas Empresas & Grandes Negócios
ouviu empresários e consultores dos mais di-
versos ramos de atividade, com o objetivo de
identificar os pecados capitais cometidos por
quem está à frente de seu próprio empreendi-
mento. No total, mapeamos 19 grandes erros
nas áreas de administração, estratégia, lideran-
ça, marketing, planejamento, recursos huma-
nos, sociedade e tecnologia, que você pode con-
ferir em detalhes nas páginas seguintes. Ilus-
tramos cada erro com um caso real e mostra-
mos a lição que se pode tirar daí.

O empresário Robinson Shiba, dono da
China in Box, rede de comida chinesa com 123
lojas, por exemplo, cometeu um erro que é
muito comum entre os empreendedores, Pre-
cisou tomar uma paulada feia para aprender a
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não se lançar em novas em-
preitadas sem conhecer mui-
to bem o mercado que pre-
tende explorar. Ao erguer
uma base na Argentina, per-
deu cerca de 400.000 dóla-
res em três anos de opera-
ção, o equivalente a l milhão
de reais ao câmbio atual,
por não se calçar de forma
adequada. " Cometi erros tí-
picos de um principiante",
afirma Shiba. "Não testei a
aceitação dos pratos e inves-
ti num restaurante, embora
a minha especialidade fosse
o delivery."

Outro caso emblemático
é o do empresário Marcos
Camargo, sócio da revenda
de celulares Cell Point, com
quatro lojas em Campinas,
no interior de São Paulo. Ele
superestimou suas vendas e
pagou caro por isso. Emba-
lado pela grande demanda
por aparelhos de telefonia
celular no fim dos anos 90,
ele negociou com os fornece-
dores grandes lotes de mer-
cadoria. Foi pego no contra-
pé. Poucos meses depois,
com a substituição da tecno-
logia analógica pela digital,
ele se viu cercado por apare-
lhos e acessórios fora de li-

nha. Amargou um prejuízo próximo dos 50,000
reais e um desequilíbrio no orçamento que levou
18 meses para equacionar."Atualmente, sei exa-
tamente onde está a gordura e consigo dimen-
sionar melhor a demanda", afirma Camargo.

As histórias de Shiba, da China in Box, e de
Camargo, da Cell Point, servem como um aler-
ta para muita gente boa por aí. Certamente,
elas podem contribuir para que você não co-
meta os mesmos erros, assim como os demais
casos que contamos abaixo. Ao contrário do
que acontece com a maioria das crianças, você
não precisa colocar a mão no fogo para saber
que vai se queimar. Basta aprender com os er-
ros dos outros.

* COLABORARAM: ADRIANA FONSECA E VIVIANE MAIA

GASTAR MAIS DO
QUE PODE

M
ontar um negócio ancorado em dinhei-
ro de banco ou promover uma expansão
sem fôlego financeiro suficiente para se-

gurar o tranco é urn erro que muitos empreende-
dores cometem, na ilusão de que conseguirão ge-
rar caixa suficiente para cumprir os compromis-
sos que assumiram. Depois, na hora de quitar a
dívida, o calo aperta.

Foi o que aconteceu, por exemplo, com o em-
presário José Carlos Semenzato, dono da Micro-
lins, rede de franquias de ensino de informática.
Em 1993, sem capital para ampliar a escola e com
uma boa demanda de alunos, ele recorreu aos
bancos para comprar 500 computadores e abrir
17 unidades próprias. Ele tomou um empréstimo
de l milhão e meio de reais, boa parte dos quais
em contratos de leasing dos equipamentos. Só
que, um ano depois, com a implantação do Plano
Real, o tempo fechou. As escolas não faturavarri
o suficiente para cobrir o pagamento das parce-
las do leasing. Além disso, as máquinas estavam
se tornando obsoletas antes mesmo da quitação.
"Tentei fazer vários acordos com os bancos, mas
não consegui" diz Semenzato. "Quebrei."

Para tentar reerguer a sua Microlins, ele deci-
diu, então, crescer por meio do franchising. Além
da taxa de franquia, cada franqueado passou a ar-
car com os custos de operação da escola e, em me-
nos de dois anos, a empresa deslanchou. Hoje, são
650 unidades no país, que arrecadam cerca de 250
milhões de reais por ano. Escaldado, ele afirma
que depender de dinheiro de banco nunca mais.
"É preciso ter uma reserva financeira para a ex-
pansão ou então não vale a pena nem começar."

MISTURAR O DINHEIRO
DA EJVIPRESA E O DA
FAMÍLIA

P
arece óbvio, mas não é. Ainda hoje, uma
boa parte dos empreendedores enxerga o
caixa da empresa como uma vaca leiteira,

cujo úbere é capaz de cobrir não apenas os gas-
tos administrativos e possíveis reinvestimentos
no negócio, como também as despesas de sua
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família. O problema é que isso causa, quase sem-
pre, um sério descontrole financeiro que pode
provocar até a falência do empreendimento.

Mágico de profissão, Mário Kamia, por
exemplo, fez do caixa da Kamia Eventos, vol-
tada à área empresarial, uma extensão da con-
ta bancária familiar durante muito tempo. A
descapitalização podia ser sentida na ausên-
cia de investimentos em figurino e cenários e
na precária divulgação dos serviços. "Cada um
tirava do caixa o que precisava", afirma sua fi-
lha Meiry Kamia, sócia do empreendimento.
"A gente pagava as faturas do cartão de cré-
dito, o carro importado e até a cirurgia plásti-
ca com o dinheiro da empresa."

Há dois anos, quando estava prestes a falir,
Meiry decidiu pôr firn à farra. Segundo ela, ca-
da um dos sócios, entre eles o próprio pai, teve
que aprender a viver apenas com o seu pró-la-
bore e a administrar os seus gastos de forma mais
racional. O padrão de vida da família diminuiu,
mas a Kamia Eventos ganhou fôlego novo para
crescer. O faturamento obtido com os dez even-
tos que realizam, em média, por mês, para em-
presas como Pão de Açúcar e AC Nielsen, aju-
dou a capitalizar o negócio. "Retirar dinheiro do
caixa para uso pessoal, nunca mais", diz Meiry.

D
urante boa parte de sua história, inicia-
da nos anos 50, o Bob's foi unia rede de
fast-food formada basicamente por lojas

próprias. Como muitas empresas do país, atuava
de forma verticalizada. Produzia desde o suco de
laranja e o sorvete até o hambúrguer e a batata
frita que eram servidos em suas lanchonetes.

Na época, os controladores da rede acredita-
vam que, desta forma, tornavam-se mais com-
petitivos no mercado. Só que eles não percebe-
ram as mudanças ocorridas no conceito de ges-
tão na hora certa, ao contrário da concorrência,
que conseguiu se adaptar com agilidade ao no-
vo cenário. Perdeu espaço no mercado.

No início, a verticalização até ajudou a empre-
sa a crescer. Mas, na ânsia de produzir de tudo
um pouco para tentar ganhar mais, o Bob's aca-
bou por deixar para trás o foco principal do seu
negócio: a venda de sanduíches nas lojas. E, nos
anos 90, a marca perdeu muito de sua força.

A decadência só se reverteu depois que os
atuais controladores da rede assumiram a gestão.
Sob o comando da Brazil Fast Food Corporation
que, apesar do nome em inglês, reúne um grupo
de investidores brasileiros, o Bob's abandonou o
modelo administrativo original. Os novos donos,
segundo Ricardo Bomeny, atual presidente da
empresa, venderam a fábrica e terceirizaram a
produção com fornecedores externos. Todos os es-
forços da rede voltaram-se para a busca de um
bom desempenho no varejo.

Desde então, o Bob's expandiu os seus tentá-
culos de 26 para 77 cidades do país e elevou o fa-
turamento de 85 milhões de reais, em 1996, para
160 milhões de reais, em 2004. "Com o foco na
gestão da rede e não mais na produção, conse-
guimos dar a volta por cima", afirma Bomeny.

O
chorinho na dose de uísque já virou regra
nos bares e restaurantes do país. Mas
quase ninguém imagina que aquele de-

dinho a mais de bebida, ao lado do consumo in-
terno, dos furtos e da troca de garrafas de quali-
dade por uísque "batizado", pode provocar ver-
dadeiros rombos no estoque e, conseqúentemen-
te, no caixa. De acordo com empresários do ramo,
as perdas na rentabilidade da venda de bebidas
alcoólicas chegam a 35 %.

O sócio do restaurante Café Journal, de São
Paulo, Denis Rezende, por exemplo, demorou a
perceber que parte da lucratividade da casa, que
recebe cerca de 400 clientes por dia, escorria pe-
lo ralo, por causa da falta de controle no estoque
de bebidas. Ele conta que, por três anos, teve per-
das acima da média de mercado.

Para resolver o problema, Rezende diz que ini-
ciou, em 2000, um trabalho de auditoria interna.
Desde então, um consultor visita a casa semanal-
mente, pesa cada garrafa, confere o código de
barras e cruza as comandas das mesas com o giro
do estoque. "É possível conferir até uma diferen-
ça de 10 ml numa garrafa", afirma o empresário.

Com o apoio da consultoria, que custa 1.400
reais por mês, e com uma seleção mais rigorosa dos
garçons, segundo Rezende, as perdas baixaram
para apenas 2%. "Ganhar dinheiro hoje é muito
difícil, as margens estão cada vez mais justas e
qualquer centavo faz diferença no final", afirma.
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U
m dos principais erros cometidos pelos
empreendedores é a divulgação inade-
quada do negócio. Em vez de apostar num

veículo regional, muita gente gasta rios de dinhei-
ro numa mídia nacional. Ou, então, em vez de
realizar uma ação promocional no ponto-de-ven-
da, faz um anúncio na internet.

O empresário Igor Traíam, dono do Centro Cul-
tural Americano, rede de ensino de idiomas com 79
unidades espalhadas pelo país, por exemplo, deixou
muito franqueado irritado até entender que, em seu
ramo de atividade, cada região do país precisa de

um tipo diferente de divulgação. "Insisti durante
um ano em anúncios nacionais", diz Traíam. "Não
sei mensurar qual foi o prejuízo real, mas sei que
atrapalhou a nossa atuação e isso nunca é bom."

Ele afirma que só descobriu a duras penas que os
anúncios em jornais funcionam nas grandes cidades,
mas não surtem igual efeito no interior, onde a indi-
cação costuma ser a melhor propaganda. Trafani
percebeu que investir em propaganda na lista tele-
fónica é algo que só vale a pena em cidades com
mais de 500.000 habitantes. Abaixo disso, é melhor
aparecer na coluna social do jornal local.

O acerto da rota só foi possível com a ajuda dos
franqueados, que tinham a missão de avaliar o
resultado dos investimentos em comunicação
feitos em cada cidade. "Agora, adotamos uma
linha geral para o marketing das unidades da
rede, rnas com flexibilizações de acordo com ca-
da região", diz Trafani. t>



mo Ri-Happy, sem se preocupar com a sonorida-
de do nome e tampouco em criar uma identida-
de visual para diferenciá-la da concorrência.

Sayon conta que, no início dos anos 90, quan-
do chegou à sexta unidade, resolveu fazer uma
pesquisa com a clientela e foi surpreendido pe-
los resultados. A pesquisa mostrou que os clien-
tes diziam comprar os brinquedos em outros en-
dereços porque não sabiam qual era a forma
correta de pronunciar o nome da rede. "Se eles
não falavam o nome é porque não guardavam
a marca", afirma.

A
lembrança de sua marca pelo consumidor
é um dos ativos mais preciosos que uma
empresa pode ter. Por isso, esta é uma

questão que deve ser tratada com todo o carinho
por qualquer empreendedor. O pediatra Ricardo
Sayon, de São Paulo, porém, não levou muito a
sério o assunto. Em tom de brincadeira, batizou
a sua primeira loja, do ramo de brinquedos, co-



Para reverter o cenário, Sayon pensou ern tro-
car o nome, o que exigiria um grande investimen-
to para alterar os letreiros e todo o material de pa-
pelaria. Ao final, preferiu investir na criação de
um personagem que fosse capaz de seduzir as
crianças e, num segundo momento, também as
mamães. Batizado como Solzinho, o personagem
emplacou, a marca sé consolidou no mercado e
hoje conta com 73 lojas em todo o país.

Quando a empresa é pequena, o dono pode
e deve controlar cada etapa do negócio.
Mas, quando ela dobra de tamanho, cen-

tralizar o poder é um grande erro. O empresário
Alexandre Litwinski, sócio da Mastemiac, fabri-
cante de softwares de gestão com sede em Belo
Horizonte, por exemplo, sentiu na carne os efei-
tos da centralização administrativa. "Na medida
em que a empresa crescia, as pessoas tinham me-
nos acesso a quem tomava as decisões", diz Lit-
winski. "Bater o martelo era uma ação cada vez
mais demorada."

Há dois anos, a Mastermac iniciou a sua rees-
truturação. Para agilizar os processos, criou ge-
rências com poder de decisão no dia-a-dia, Ape-
nas os rumos estratégicos do negócio continua-
ram centralizados. Deu certo. A empresa tornou-
se mais ágil no atendimento e na descoberta de
brechas que poderiam comprometer sua compe-
titividade. A lucratividade, de acordo corn Litwins-
ki, saltou de 7,5% em 2003 para 15% em 2004 e
o faturamento quintuplicou, de 3 milhões de reais
para 16,2 milhões de reais no mesmo período, "É
doído largar o poder, mas é indispensável para a
sobrevivência do negócio."

M
uitos empreendedores acreditam demais
na própria capacidade de criar um ou
mais empreendimentos de sucesso e,

por isso, não analisam com profundidade o cena-

rio económico, a situação do mercado e a recep-
tividade do consumidor à novidade, E não preci-
sa ser um iniciante para escorregar. O empresá-
rio Luiz Sebastião Rosa, dono da rede Irnagina-
rium, com 69 lojas no país, diz que perdeu l mi-
lhão de reais, há dois anos, ao lançar e levar
adiante uma segunda marca, a Substância.

Voltado a uni público de maior poder aquisiti-
vo e de faixa etária mais elevada do que o da Ima-
ginarium, o novo negócio não emplacou. "O er-
ro foi insistir por três anos na manutenção de três
lojas com produtos exclusivos, apostando na de-
colagem", afirma Rosa.

Para diminuir o estrago, a Substância virou uma
linha de produtos da Imaginarium, e, segundo
ele, tem boa aceitação. Rosa não esconde que a
experiência deixou marcas. "Não dá para repro-
duzir receitas de sucesso e acreditar que tudo
pode dar certo", declara. "O que faz a diferença
em um negócio não funciona para outro."

O
futuro a Deus pertence. Na vida, pode ser
uma boa filosofia; nos negócios, com cer-
teza, é o passaporte para o fracasso. O

empresário Marcelo Rodrigues, sócio da VM, fá-
brica de gabinetes para caixas eletrônicos e equi-
pamentos hospitalares, com sede em Manaus,
sabe disso. Por pouco ele não viu seus negócios
minguarem por falta de planejamento. "Entre os
anos de 1998 e 2002, vivemos um período confor-
tável graças à automação dos bancos", afirma Ro-
drigues. "Saltamos de um faturamento de 50.000
reais para 700.000 reais mensais; de 12 para 120
funcionários."

O que os sócios não anteciparam é que a eufo-
ria acabaria quando todas as agências fossem, au-
tomatizadas. De uma hora para a outra, a VM viu
a produção quase parar. Reduziu seu quadro de
funcionários pela metade. "Para não quebrar, di-
versificamos os produtos e ampliamos a carteira de
clientes para outras áreas", diz Rodrigues. Os re-
sultados, segundo ele, estão longe daqueles tem-
pos, mas crescem satisfatoriamente. "O passado
nos ensinou a pensar sempre pelo menos dois anos
à frente antes de dar qualquer passo", afirma. >
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T
odos os pecados capitais que você deve evi-
tar para alcançar o sucesso são graves, mas
alguns são mais graves do que os outros. É

o caso da perda de foco no negócio. A produtivi-
dade cai, você perde mercado e o caixa acusa o
golpe. Tudo ao mesmo tempo. Dá para imaginar
algo pior do que isso?

O empresário Dieter Kelber, sócio do Instituto
Avançado de Desenvolvimento Intelectual (Insa-
di), que oferece cursos de administração empresa-
rial, é um exemplo emblemático do poder destru-
tivo que a falta de foco pode alcançar. Mesmo para
quem deveria conhecer as armadilhas do mundo
dos negócios de cor e salteado, como Kelber.

Sua ideia inicial era oferecer aulas de gestão
de processos, uma área que os sócios da empre-
sa dominam bem. Por influência externa, segun-
do o empreendedor, eles acabaram ampliando a
temática dos módulos — "é tudo curso mesmo",
diziam — e enveredaram por outras áreas. O cur-
so de comunicação empresarial teve apenas cin-
co alunos matriculados. "Gastamos 50.000 reais
na divulgação de aulas que o Insadi não tinha
condições de ministrar", afirma Kelber.

Depois de perder tempo e dinheiro por seis me-
ses, Kelber decidiu retomar o foco inicial do negó-
cio. Investiu nos cursos abertos de gestão de pro-
cessos e criou a versão ín company, para empre-
sas. Com o foco afinado, deve faturar l milhão de
reais em 2005, 60% a mais do que em 2004.

N
a bíblia empresarial, o primeiro manda-
mento reza que, antes de abrir a sua em-
presa ou lançar um novo produto ou ser-

viço, você precisa analisar muito bem o poten-
cial do mercado que pretende explorar. O pro-
blema é que, na prática, as coisas nem sempre
acontecem assim.

O empresário Robinson Shiba, por exemplo,
deveria saber disso melhor do que ninguém. Afi-
nal, ele fez de sua China in Box a maior rede de
franquias de comida oriental do país, com um to-
tal de 123 lojas, e conhece bem os meandros do
mundo dos negócios. Mas, ao contrário do que se

poderia imaginar, ele não fez a lição de casa e,
em 1998, perdeu cerca de 400.000 dólares, o equi-
valente a l milhão de reais ao câmbio atual, com
a abertura de um restaurante de comida chinesa
na Argentina.

Ao analisar superficialmente o mercado porte-
nho, sem gastar com pesquisas, ele cometeu vá-
rios erros. O mais grave foi não conhecer direito
o território em que pisava. "Não testei a recepti-
vidade dos pratos e dei pouca atenção ao cená-
rio económico do país", diz Shiba,

Ele lembra que, ao atender o primeiro cliente,
apresentou a entrada, o prato principal e a sobre-
mesa na mesma hora. O homem reclamou. Foi
quando se deu conta de que, no serviço à Ia car-
ie, cada etapa do cardápio tem o seu tempo, ao
contrário do que acontece no sistema de delivery.
"Investi num restaurante convencional, embora
só entendesse de delivery", afirma.

Lição assimilada, Shiba estudou por um ano
o mercado mexicano, antes de se instalar lá, em
2003. Contratou uma empresa de pesquisas,
testou o cardápio e adaptou o tempero ao pa-
ladar local. Bingo. A loja do México vai muito
bem, obrigado.

Quantas vezes você já idealizou uma alter-
nativa para atingir as suas metas caso a
estratégia inicial se mostre inadequada?

Provavelmente nenhuma, certo? Pois saiba que
muitos empreendedores que concentram seus es-
forços em uma única estratégia, sem pensar num
plano B, tombam por aí.

Veja, por exemplo, o que aconteceu com o em-
presário Rafael Duton, sócio da Ntinie, especia-
lizada em programas de entretenimento via ce-
lular. Decidido a acelerar o crescimento da em-
presa, Duton foi atrás de uni banco para investir
no seu negócio em troca de uma participação
acionária, algo que se chama por aí de sócio-in-
vestidor. Concentrou toda a sua energia nisso e
deixou de lado a prospecção de novos clientes e
do incremento das vendas. Quase comprometeu
o futuro da empresa.

Foi um profissional da área de telefonia que o
alertou, para o fato de que a saída para capitali-
zar a NTirne poderia ser bem mais modesta. Bas-
tava faturar mais com o que já tinha nas mãos —
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e ele próprio estava disposto a ajudar. Não tinha
os recursos pretendidos inicialmente por Duton,
mas achava que o que tinha era suficiente para
fazer o negócio deslanchar. Funcionou, A empre-
sa ampliou os canais de distribuição e diversifi-
cou a carteira de clientes. "Aprendi que o dinhei-
ro deve ser a última opção para alavancar o cres-
cimento, não a única", diz Duton.

O
investimento pesado em instalações, em
decorrência da superestimativa da de-
manda e do faturamento, é urn erro ca-

paz de jogar qualquer empreendedor na lona.
A estratégia de imobilizar boa parte do capital

e depois ficar sem dinheiro para cobrir as des-
pesas costuma ser fatal. Há diversos exemplos
na praça de quem se deu mal por causa disso,
A Subway, segunda maior rede de franquias
de fast-food do mundo, corri 23.300 unidades,
é um deles.

Quando a marca desembarcou no Brasil, em
1994, o seu rnaster-franqueado local decidiu
apostar em megalojas de rua, com cerca de 300
metros quadrados, localizadas em endereços no-
bres, como a avenida Paulista, em São Paulo,
em vez de seguir o modelo internacional de
abrir pequenas lojas em shopping centers. Re-
sultado: das 28 lojas inauguradas naquela épo-
ca, apenas três permanecem em funcionamen-
to atualmente. Muitos franqueados perderam
dinheiro grosso no negócio e decidiram ques-
tionar a empresa na Justiça, que ainda não deu
a palavra final sobre o assunto.
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Segundo informações da atual direção da rede,
uma loja precisa ter no máximo 60 metros quadra-
dos, cinco vezes menos do que o tamanho médio
adotado no início, para atingir o faturamento men-
sal de 60.000 reais que viabiliza o investimento.
"Nosso negócio é ganhar na escala, com milhares
de pequenas lojas", afirma Frederico Pereira, dire-
tor da Subway Brasil, subsidiária da matriz ameri-
cana e responsável pela recente reestruturação da
bandeira no país. "Aqui aconteceu o contrário."

O processo de reconstrução da rede começou

em 2003, com a eliminação da figura do rnaster-
franqueado, a criação da Subway Brasil e a mu-
dança das regras para abertura de novos pontos.
Agora, o investimento inicial do franqueado fica
na casa dos 150.000 reais e as lojas têm, em mé-
dia, apenas 40 metros quadrados. Com a adoção
do novo formato, a rede abriu 26 novas franquias
nos últimos dois anos. "Aprendemos que é pre-
ciso respeitar a natureza do negócio, que prega
a lucratividade na escala de lojas e não no tama-
nho do ponto", diz Pereira.
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Qualquer empreendedor que se preze de-
seja ganhar uma fatia significativa do
mercado e chamar a atenção do consu-

midor. Mas o que muita gente se esquece é de
que crescer exige planejamento e uma boa base
de sustentação. A armadilha não poupa nem
mesmo quem é visto como um gigante interna-
cional. Entre os anos de 1989 e 1997, a Pizza Hut,
franquia de restaurantes do grupo americano
Yum, colocou sua marca em todo o Brasil. Abriu
126 lojas, 56 delas no estado de São Paulo. Na
mesma proporção que espalhou seus letreiros foi
obrigada a fechar as portas. Mais de 50% das lo-
jas foram desativadas no fim dos anos 90.

"Vários foram os fatores que determinaram o
encolhimento da rede, rnas o principal foi a fal-
ta de adaptação do cardápio ao paladar brasi-
leiro", afirma Jorge Aguirre, responsável pela
expansão da marca em São Paulo. Para rever-
ter o quadro e reposicionar a Pizza Hut no país,
ele diz que foram adotadas algumas estratégias
básicas a partir de 1999: substituição da cono-
tação de fast-food para a de restaurante casual,
renovação do cardápio com a oferta de cinco va-
riedades de massas de pizza, além da inclusão
de pratos à base de massas e risotos. Repagina-
da e com funcionários mais bem treinados, a
rede retomou a expansão de maneira cadencia-
da. São Paulo, que conta hoje com 16 franquias
— das 64 instaladas no país — e responde por
um terço do faturamento da rede no Brasil, ga-
nhará no máximo 40 unidades. "O território não
assimila um número maior de casas com boa
rentabilidade", diz Aguirre.

A
estimativa correta das vendas e um
exercício indispensável para qualquer
empreendedor que queira prosperar.

Um escorregão aqui pode comprometer o fu-
turo do negócio. O empresário Marcos Camar-
go, sócio da revenda de celulares Cell Point,
com quatro lojas em Campinas, no interior de
São Paulo, por exemplo, errou nos cálculos e
tomou um tombo feio,

Embalado pela grande demanda por apare-
lhos de telefonia celular no fim dos anos 90, ele
negociou com os fornecedores grandes lotes de
mercadoria. Foi pego no contrapé. Poucos meses
depois, com a substituição da tecnologia analó-
gica pela digital, ele se viu cercado por apare-
lhos fora de linha e acessórios prontos para jo-
gar no lixo. "Amargamos um prejuízo próximo
dos 50.000 reais e um desequilíbrio no orçamen-
to que levou 18 meses para a gente conseguir
equacionar", diz Camargo.

Hoje, ele afirma que aprendeu a lição. Traba-
lha com produtos suficientes para atender ape-
nas 20 dias de vendas, negocia com os fornece-
dores a redução dos prazos de entrega dos apa-
relhos e procura acompanhar as vendas com lu-
pa diariamente. "Atualmente, sei exatarnente
onde está a gordura e consigo dimensionar me-
lhor as projeções."

11 -̂̂  lha, lá vem o Ricardo da Granfs."
f l Por mais de uma década, era assim
V*.̂  que o empresário Ricardo Martins,

dono da Prospect Promoções, agência especia-
lizada em marketing promocional na área de
bebidas, era recebido nos bares e restaurantes
do eixo Rio-São Paulo. Ele diz que não se da-
va conta de que sua empresa havia assumido
a identidade de seu único cliente. "Eu tinha
um contrato rentável e muito bem amarrado",
afirma. "Acabei me acomodando e por pouco
não perdi tudo,"

Avisado de que a parceria com a marca não
teria continuidade, o dono da Prospect só não
beijou a lona porque ainda tinha um ano de fô-
lego pela frente, de acordo com os termos do
contrato, que obrigavam o cliente a avisá-lo so-
bre o seu eventual cancelamento. " Saí em bus-
ca de novos clientes e, graças ao bom relacio-
namento com o mercado, consegui ampliar a
minha carteira", diz.

Hoje, ele tem dez clientes, entre fabricantes
de vinho, cachaça, destilados, energéticos e li-
cores. Fatura cerca de 5 milhões de reais por ano.
"Aprendi na dor uma grande lição: depositar to-
dos os ovos numa única cesta é um erro imper-
doável", afirma. "Quem não se dá conta disso,
corre o sério risco de perder o negócio."



CAPA

Jamais contrate alguém que você não possa de-
I mitir. O alerta, repetido ao infinito pelos pro-

fissionais da área de recursos humanos, vale
para funcionários, mesmo os mais graduados, e até
para familiares, que você admite com base na afe-
tividade e não nas reais necessidades do negócio.

O empresário João Mendes, sócio da Proteus,
voltada à área de segurança da informação, por
exemplo, passou por um problema que ilustra
bera o que queremos dizer. Ele contratou um pro-
fissional de mercado de alto nível, especializado
em gestão de empresas ern ascensão, para ten-
tar recuperar índices de crescimento próximos
aos da bolha da internet.

Mendes conta gue, em seis meses, oscilou en-
tre a euforia de ter no cornando do negócio um
executivo de primeira linha, e o desespero de ter
que se livrar dele para não comprometer ainda
mais os resultados. "O currículo era maravilho-
so, mas no dia-a-dia ele revelava todos os vícios
das grandes corporações em que trabalhou", diz
Mendes. "Caímos de uma margem de 15% de
crescimento ao ano para 0%."

Com a sua demissão, a saída adotada foi pro-
mover talentos internos para comandar cada de-
partamento e tomar decisões em conjunto. Des-
de meados de 2003, a Proteus voltou a crescer em
média 75% ao ano, com índices de retenção de
clientes, segundo Mendes, de 98%.

F
oram quatro anos de brigas na Justiça, de
perda de dinheiro e a certeza de que en-
contrar o sócio ideal é muito difícil. Alguns

acreditam até que seja impossível de achar. O
empresário paulista Marcelo Tadeu, dono da Ca-
misaria Nacional, confecção de camisas mascu-
linas, por exemplo, viveu uma das piores expe-
riências quando, por incompatibilidade com o só-

cio, teve que recorrer à Justiça para usar a pró-
pria marca. Quase o negócio foi para o brejo.

"Quando a gente se associou, eu tinha o deferi-
mento da marca junto ao Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (EMPI) e aguardava o registro de-
finitivo", afirma Tadeu. "No momento em que deci-
di romper a sociedade, ele se aproveitou dessa situa-
ção e continuou a produzir com a mesma etiqueta."

Há cinco anos, Tadeu finalmente recuperou na
Justiça o direito de uso exclusivo da marca. Ho-
je, ao olhar para trás, Tadeu reforça a tese de que
uma sociedade, para dar certo, precisa que as par-
tes tenham os mesmos objetivos. "Senão, termi-
na ern divórcio."

A
velocidade com que as novidades tecno-
lógicas se sucedem no mercado é cada vez
menor. E a propaganda para que você te-

nha sempre o que há de mais moderno na área é
cada vez maior. Não é por acaso que muitos em-
preendedores superestimam as suas necessida-
des tecnológicas e acabam gastando bem mais
do que deveriam com tecnologia.

A empresária Shophia Fiorezi, sócia da grife
de moda para gestantes Cláudia Blanco, de São
Paulo, caiu nesta armadilha e se deu mal. Há dois
anos, investiu 75.000 reais com a implantação de
um software de gestão específico para confecção.
O programa, é certo, ajudou a modernizar os pro-
cessos e a integrar as etapas da produção. Mas,
por outro lado, obrigou-a a contratar uma mão-
de-obra mais qualificada, o que elevou a folha de
pagamento em 25%. "Usamos o dinheiro do ca-
pital de giro para comprar o programa e paga-
mos tudo à vista", diz Shophia.

Descapitalizada, precisou reduzir o volume de
compra de matéria-prima, e não conseguia bons
preços com os fornecedores. A saída foi aumen-
tar o preço final das roupas. E, mesmo assim, o
valor das vendas não cobria as despesas. "Foi
duro. Nós só conseguimos dar a virada quando
voltamos parte da produção para exportação",
afirma a empresária. "Descobrimos que, apesar
de ser importante, o investimento em tecnologia
nern sempre é prioritário."
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