
Sucesso depende dos detalhes 
Expansión  
 
Além do capital, constituir empresa inclui a conquista de clientes, bons contratos e imagem.  
 
Embora o financiamento continue sendo um dos principais obstáculos para criar um negócio, 
outros aspectos, como a busca pelo primeiro cliente, os trâmites legais ou a escolha do tipo de 
forma jurídica, representam grandes barreiras. O primeiro erro de muitos empreendedores é 
pensar que criar um negócio é tão fácil como ter uma idéia, colocá-la em prática e começar a 
ganhar dinheiro. Criar um negócio próprio significa um grande trabalho prévio, que pode 
consumir muitas horas e até meses de preocupações, assim que a empresa começar a 
funcionar.  
 
Eduardo Maynau, consultor da área de capital humano da Deloitte, comenta as principais 
dúvidas que surgem quando uma pessoa tem uma idéia e muita vontade de trabalhar, 
desejando criar as bases de uma empresa de sucesso.  
 
Capital  
 
Onde e como conseguir o dinheiro? "É essencial assumir sempre o menor custo fixo possível, 
pelo menos no início", assegura Maynau. Para tanto, ele recomenda alugar o imóvel e 
aumentar o máximo possível os prazos de pagamento aos fornecedores. Na hora de financiar o 
projeto, a melhor fonte são os bancos, embora para isso seja preciso contar com um avalista.  
 
É importante ter recursos próprios, pelo menos entre 20% e 30% do investimento, já que isso 
reduzirá o endividamento. Para os que preferem pedir crédito de 100% - que de qualquer 
modo terão que devolver, o negócio prosperando ou não -, pelo menos o pagamento mensal 
será sempre menor se contar com recursos próprios. Nesse sentido, a família e a poupança 
são as principais fontes de capital.  
 
Além dos bancos, para conseguir financiamento, o empreendedor sempre pode buscar um 
sócio ou uma firma que queira investir, contanto que o plano de negócio esteja bem 
estruturado e seja atraente.  
 
Clientela 
  
Como conseguir o primeiro cliente? Para isso, é preciso contar com uma boa estratégia 
comercial. Maynau recomenda que, no caso de não se ter experiência, o melhor é contratar 
um profissional ou vendedor. Além disso, é interessante participar de fóruns e reuniões 
setoriais, ou comparecer a feiras e exposições. Também é aconselhável contar com um banco 
de dados de clientes em potencial, consultando os bancos de dados públicos de registro ou 
ainda de câmaras de comércio.  
 
Marketing  
 
Como ser conhecido? O departamento de marketing dependerá muito da capacidade financeira 
da nova empresa. Normalmente, os empreendedores não dispõem de uma quantidade 
ilimitada de recursos, portanto, em muitas ocasiões, se deve recorrer a opções mais 
imaginativas que os típicos anúncios em jornais, revistas ou televisão, que são mais caros.  
 
Em primeiro lugar, deve-se levar em conta a nova lei de proteção de informações e não utilizar 
mailing. Uma opção é entrar em contato com as empresas e pedir permissão para enviar 
informações. Posicionar-se na internet, em fóruns e agremiações on-line também é uma boa 
opção.  
 
Contratos  
 
Que tipo de contratos podem ser fechados? Os empreendedores precisam fugir dos gastos 
fixos. Por esse motivo, recomenda-se optar por contratos descontínuos, obras e serviços 



temporários, ou seja, fórmulas que permitam flexibilidade nas necessidades do negócio a cada 
momento. Entretanto, no caso de ser preciso contratar uma pessoa para ocupar um cargo 
estratégico, ou que trará um valor agregado especial, o mais recomendável é optar por um 
contrato indefinido.  
 
Resultados  
 
Salário ou retirar os lucros? São muitos os empreendedores que acham que o negócio vai 
gerar lucro suficiente para que vivam com tranqüilidade. Entretanto, durante os primeiros 
anos, é comum ter prejuízos. Portanto, Maynau assegura que "o melhor é estabelecer um 
salário para si próprio, porque assim se pode contar com uma receita pessoal fixa e estável”. 
  
Valores  
 
Como fixar os preços corretos para os serviços prestados? Quando se vende um serviço 
pessoal é difícil calcular o preço a cobrar por uma hora de trabalho. É bom tomar como 
referência o mercado. No caso de querer posicionar a nova empresa como um serviço de alta 
qualidade, pode-se optar por cobrar um pouco acima da média. Há quem prefira rebaixar o 
custo e entrar em uma guerra de preços a fim de captar clientes, porém Maynau desaconselha 
essa opção quando se está iniciando, já que um concorrente maior poderá segurar as rédeas 
por mais tempo. 
  
Execução  
 
É fácil criar um novo negócio? O principal erro dos empreendedores é pensar que criar um 
negócio é fácil. Não basta ter uma boa idéia; também é preciso paciência para executá-la, e 
estar disposto a defender o projeto durante os quatro meses que podem durar, no mínimo, os 
preparativos e os trâmites burocráticos.  
 
Também não é fácil conseguir financiamento se não se dispõe de suficientes recursos próprios.  
 
O maior perigo é ter uma visão unidimensional, e acreditar que criar um negócio é chegar e 
recolher os lucros, pois nos bastidores se esconde um complexo trabalho, com planos de 
recursos humanos, marketing, gestão de estoques e viabilidade econômica.  
 
Embora as razões que levam alguém a se converter em empreendedor variem da necessidade 
de ter um trabalho até a busca de autonomia, no geral todos que chegam ao final da 
empreitada concordam em um ponto: o esforço vale a pena. Mas cerca de 90% das idéias 
ficam pelo caminho e não chegam a ser postas em prática.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 mar. 2007. Vida Executiva, p. C9.  
 


