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Há 40 anos, Luciano Barreto vendeu seu Fusca para fundar a Construtora Celi, hoje líder em 
Sergipe e com um dos maiores bancos de terreno do Nordeste. Mesmo recurso inicial foi usado 
por Daniel Mendez para criar a companhia de alimentação coletiva Gran Sapore, enquanto a 
estilista Sandra Senamo acaba de se desfazer da casa para obter recursos para realizar o 
sonho de ter sua rede de camisaria feminina. Esses casos são comuns no Brasil, considerado 
um país de empreendedores - mas a lista de negócios que de fato vingam é bem reduzida.  
 
De acordo com o Sebrae, cerca de 70% das micro e pequenas empresas encerram as 
atividades nos primeiros cinco anos de vida. Neste cenário, Gustavo Cerbasi, sócio-diretor da 
Cerbasi & Associados Planejamento Financeiro e autor de best-sellers sobre finanças pessoais, 
aponta que um dos principais equívocos do empreendedor brasileiro é ausência de 
planejamento estratégico e financeiro.  
 
"O empreendedor já começa no limite do orçamento, com dinheiro da venda da casa ou do 
carro, e muitas vezes não fez qualquer estudo sobre a viabilidade do negócio", pondera. "Ele 
compra uma máquina de fazer fraldas sem checar quem são os concorrentes e se há espaço 
de venda."  
 
Pior que isso: não inclui na provisão de gastos as matérias-primas e o fluxo de caixa. "Investir 
o capital recebido do plano de demissão voluntária da empresa em títulos públicos, ações e 
previdência dão um rendimento mais seguro. Mas estar à frente do negócio novo e que você 
passará a madrugada trabalhando para fazer dar certo, se for preciso, é desafiador e 
estimulante para muita gente", considera o consultor. "Mas no meio do caminho, os 
empreendedores deixam em segundo plano o foco da empresa, que é geração de riqueza."  
 
Exemplos como Mesbla e Mappin mostram como uma empresa pode estar aparentemente em 
expansão, com mais venda e mais receita, mas na verdade com menos lucro. "Eram empresas 
inchadas, e não lucrativas. Para a pessoa jurídica, a regra é a mesma das finanças pessoais: 
conferir a receita e os gastos e fazer as reservas", detalha Cerbasi.  
 
Captação de recursos  
 
Quando falta dinheiro para manter a produção, o empreendedor recorre ao cunhado e, na 
próxima necessidade, parte para o empréstimo bancário. "É onde erramos ao investir. Ainda 
há uma grande confusão entre empréstimo e financiamento", avalia.  
 
O empréstimo é o dinheiro emergencial tomado para cobrir um rombo ou imprevisto no 
orçamento e salvar o nome e o negócio. "Parte do pressuposto negativo do crédito. Já o 
financiamento parte do pressuposto de crédito que dá um horizonte otimista, de alavancagem, 
e por isso é concedido em condições bem mais vantajosas, de volume e juros", explica 
Cerbasi.  
 
"Ao invés de comprar a máquina de fralda à vista e tomar empréstimo para demais materiais, 
o empreendedor devia ter recorrido à vantajosa linha de financiamento para máquinas 
importadas com juros de 6% ao ano e manter seu capital de giro. Investiu errado", afima.  
 
Contrair dívidas, só se for para alavancar o negócio. "O que determina é quanto vou melhorar 
minha rentabilidade buscando esse dinheiro", ensina o consultor. Outra lição básica para a 
pessoa jurídica é tomar conhecimento da contabilidade da empresa, inclusive buscando um 
conhecimento mínimo de finanças, e não confundir receita da empresa com rendimento 
pessoal. "O empreendedor deve ter pessoas de confiança e capazes ao seu lado. Mas se o 
sistema financeiro for bom, não dependerá dessa confiança."  
 
A técnica para iniciar um negócio, Cerbasi diz que aprendeu no exterior. Em países como 
Canadá e Estados Unidos, o executivo só tira o projeto do papel quando já captou todos os 
recursos no mercado para viabilizá-lo. "O ideal é buscar alternativas. O ‘angel’, que é o 



investidor capitalista que faz aportes em bons projetos, já começa a se tornar realidade no 
Brasil, bem como venture capitals. Com o grau de investimento, esse processo deve se 
acelerar, atraindo mais recursos internacionais em busca de boas idéias", avalia.  
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