
 

Como o planejamento equivocado pode levar à perda de uma boa 
oportunidade ou causar o fracasso de um empreendimento 

 

 
Com reportagem de Conrado Esber 

No Estado de São Paulo, quase um terço das empresas fecham as portas antes de completar 
o primeiro ano. Segundo dados coletados pelo observatório de pequenas empresas do Sebrae-
SP, a principal causa para essa quebradeira é a falta de um planejamento prévio – aquilo que 
tecnicamente os especialistas chamam de business plan, ou plano de negócio. Conclusão: o 
business plan é um ótimo começo para qualquer negócio, certo? Nem sempre. Se não for feito 
baseado em estudos, pesquisas e testes, o business plan pode se transformar num mero 
documento sem serventia, condenado a ficar esquecido no fundo de uma gaveta. Ou, 
dependendo da magnitude dos equívocos, o plano de negócios pode conduzir ao fracasso do 
empreendimento e à perda do capital investido. 

Quando um empreendedor identifica uma oportunidade de negócios, surge a necessidade de 
colocar a idéia no papel. Esse documento, que pode ter algumas poucas folhas ou ser um 
calhamaço, é o business plan. É por ele que deve começar, e porventura terminar, o sonho de 
qualquer novo empreendimento. É o documento que dará cara de negócio àquilo que, até 
então, não passa de uma idéia. Não existe um caminho único para se construir um sólido plano 
de negócios. Mas, ao consultar um time de especialistas no assunto, AMANHÃ identificou que 
os erros cometidos durante esse processo se aplicam à maioria dos casos – e compõem uma 
espécie de manual do que não se deve fazer. 

Autor do livro Planos de Negócios Que Dão Certo, o professor José Dornelas faz uma boa 
síntese desse antimanual. Os erros cruciais são três, segundo ele. “O primeiro erro é você 
contar com pessoas que não entendem de implementação de negócios, porque nesse caso 
não adianta ter um plano perfeito”, afirma Dornelas. “O segundo erro é começar a 
implementação de um plano que já está desatualizado.” E a terceira mancada, arremata, é 
colocar em prática um plano malfeito, com premissas inadequadas para a realidade do 
mercado. 

   Ingredientes que fazem diferença 

 

Um business plan bem-feito deve: 

• Ter foco. Não mirar objetivos e interesses difusos, amplos demais. A estratégia do 
negócio precisa estar bem definida; 

• Ser analisado com frieza por pessoas que não estejam envolvidas com a 
concepção do plano; 

• Evitar o superdimensionamento do negócio, tomando o cuidado para não estimar 
o mercado acima do tamanho que realmente tem. É mais fácil tomar medidas para 
crescer do que para encolher. Então, é interessante iniciar o negócio sendo mais 
realista ou até conservador; 

• Levantar alternativas de fornecedores, além daqueles avaliados inicialmente como 
os principais; 

• Fugir ao erro de planejar o empreendimento baseado na demanda de um ou dois 



grandes clientes; 

• Projetar os possíveis cenários: um conservador, um realista e um otimista; 

• Considerar as questões locais, nacionais e internacionais que poderão, de alguma 
maneira, causar impacto no empreendimento; 

• Prever um plano de contingência capaz de apontar saídas emergenciais. 

As premissas, eis a questão. Ninguém deve investir capital em um negócio novo sem antes 
responder a questões elementares. Algumas delas: quanto será necessário investir? Em 
quanto tempo o investimento dará retorno? Quais riscos o empreendedor está correndo? Quais 
são os pontos fortes e as fraquezas do projeto? 

E, antes de pensar em gastar uma fortuna com a contratação de experts que vão dar essas 
respostas iniciais, uma boa notícia: não há ninguém melhor do que o próprio empreendedor 
para ir a campo e suar a camisa na caça a essas informações. “Não adianta pensar que basta 
contratar um profissional para fazer um plano maravilhoso, todo encadernadinho. Muito esforço 
e transpiração vão fazer com que o empreendedor aprenda, porque tem coisas que só se 
enxerga quando se vive a realidade. Ter uma orientação é importante, mas fazer o plano e 
vivenciar a situação é papel do empreendedor”, cobra Sérgio Diniz, consultor do Sebrae-SP. 

Em linha com essa visão, Dornelas sustenta que os consultores devem entrar em cena 
somente em um segundo momento. “Especialistas podem ajudar. Geralmente, essas pessoas 
são mais críticas, porque têm uma visão externa. Não é nem pelo conhecimento, porque o 
empreendedor é quem deve conhecer o próprio negócio mais do que ninguém, mas essa visão 
crítica é importante para ajudá-lo a perceber se ele está esquecendo alguma premissa 
importante na avaliação do empreendimento”, analisa. Talvez a maior contribuição de uma 
consultoria seja oferecer uma visão racional sobre o projeto. “O idealizador do negócio pode 
forçar a barra no próprio plano. Infelizmente, mesmo fazendo o business plan, alguns tendem a 
um otimismo exagerado, o que é natural para o empreendedor. Afinal, ele está apaixonado 
pela idéia”, diz Dornelas. 

Para evitar a criação de um plano delirante, é preciso seguir alguns passos fundamentais. O 
primeiro deles é buscar informações, pesquisar muito – a partir daquelas fontes que estão 
acessíveis. Vasculhar a internet, conferir feiras e publicações são providências simples 
capazes de trazer um conhecimento mais sólido sobre o mercado que o produto ou serviço 
pretende atingir. Ir a campo é o segundo passo, que é tão ou mais importante que o primeiro e 
se desdobra em várias etapas. Visitar a concorrência, por exemplo, ajudará a conhecer melhor 
o perfil da futura clientela. Ao descobrir lacunas no serviço prestado pelo concorrente, o 
empreendedor poderá estabelecer com mais clareza diferenciais em relação ao que já existe 
no mercado. Conversar com fornecedores também é uma ótima pedida, pois eles possuem um 
grande conhecimento sobre o negócio e podem dar dicas muito úteis para eliminar os aspectos 
mais subjetivos do plano. A partir desse embasamento, o empreendedor poderá validar – ou 
derrubar – as premissas que havia estabelecido originalmente. “A cadeia de fornecimento é 
motivo de problemas freqüentes”, detecta Diniz, do Sebrae paulista. “Eu abro o negócio e vou 
procurar o fornecedor. Só que ele me diz que minha primeira compra precisa ser à vista e deve 
ter uma quantidade mínima. E isso eu deveria saber antes de executar o plano”, exemplifica. 

No extremo oposto da cadeia, onde está sua majestade, o cliente, há uma armadilha muito 
comum para empreendedores novatos. “Não dá para começar um negócio imaginando, por 
exemplo, vender para um único cliente. Alguém que responda por metade das compras pode 
colocar a empresa em uma situação vulnerável”. Caso aconteça uma inadimplência, ela 
quebra, pois não tem fluxo de caixa suficiente para enfrentar uma situação de inadimplência 
desse porte. 

Embora surpresas sempre possam ocorrer, o plano de negócios existe justamente para tentar 
preveni-las. Para isso, existem os planos de contingência. Imagine um negócio baseado em 
importação, por exemplo. Se o dólar está baixo e por qualquer motivo vier a explodir, o 
empreendedor já deveria ter em mãos uma estratégia previamente elaborada para enfrentar a 
nova situação. “Se estiver abrindo uma loja de perfumes importados, a valorização do dólar 
poderá impactar o negócio. Com um plano B já pronto, caso isso aconteça, será possível, por 
exemplo, oferecer ao público uma alternativa de produto nacional”, aconselha Diniz 



  

Plano para dez anos 

Ao contrário do que muita gente pensa, o business plan não é um documento que serve 
apenas para a estruturação inicial do negócio. Empresas e operações que já estão 
estabelecidas no mercado também seguem planos de negócios, que são revisados 
periodicamente. “O business plan é algo dinâmico. É nele que traçamos e monitoramos os 
objetivos, o tempo que se vai levar para atingir um objetivo. É ali que consideramos todos os 
obstáculos a serem transpostos e todas as relações que envolvem o negócio”, diz Telmo 
Magadan, presidente da Ventos do Sul Energia, administradora do Parque Eólico de Osório, 
um dos maiores do mundo. O processo de realimentação, de feedback, é fundamental. Por 
isso, o plano deve ser permanentemente ajustado”, assinala Magadan. 

 

Alexandre Malucelli: plano com horizonte de longo prazo, mas 
submetido a constantes mudanças 

  

Ajustar com freqüência o business plan não significa que se deva trabalhar com ênfase apenas 
em visões de curto prazo. Ao contrário: embora submetido a mudanças constantes, o plano 
deve ter, desde sua concepção, um horizonte de longo prazo. “Em primeiro lugar, um business 
plan deve considerar um horizonte de dez anos”, aconselha Alexandre Malucelli, presidente da 
J. Malucelli Seguradora, do Paraná. Futurologia? Malucelli admite que sim. “Prever alguma 
coisa em qualquer lugar do mundo já é difícil; no Brasil, é ainda pior”, diz. Por isso mesmo é 
que a seguradora, integrante do grupo J. Malucelli, revisa invariavelmente suas projeções e 
expectativas – mesmo já tendo a expertise de quem atua há 18 anos nesse segmento. 
“Estamos em constante alerta. Neste momento, pensamos em uma grande mudança no fluxo 
operacional”, antecipa o executivo. 

  
  

O olhar do investidor 

Uma questão que literalmente vale milhões de reais é: o que seduz um investidor e o convence 
a bancar um plano de negócio? Demonstrar que há um mercado em crescimento, mas mal 
atendido ou carente de soluções inovadoras é um bom começo. Isso só terá efeito, contudo, 
caso o business plan ofereça uma solução viável e lucrativa para transformar essa lacuna em 
uma oportunidade. Uma vez verificada a viabilidade da alternativa proposta, o olhar clínico do 
investidor se dirige para uma questão muito prática. Ele quer saber se a equipe envolvida no 
negócio está preparada para executar aquele plano – eis o outro pilar sobre o qual deve se 
sustentar um bom business plan. 



 

Magadan, da Ventos do Sul: aproveitar a expertise dos sócios 
investidores é fundamental 

Pesa, aí, o grau de experiência das pessoas que estarão capitaneando o projeto. “A equipe 
envolvida com a elaboração do business plan tem de ser composta por no mínimo três 
funções”, aponta Alexandre Malucelli. Na fórmula considerada ideal pelo executivo, há um 
grupo responsável pelas definições estratégicas: qual será o foco do negócio, quais as metas 
de crescimento a serem atingidas e demais variáveis. Outra equipe cuida da parte formal, 
reunindo advogados que analisam com lupa todos os aspectos legais que envolvem o negócio 
direta ou indiretamente. Por fim, o elenco se completa com um time hábil o suficiente para 
estruturar a parte econômico-financeira – é justamente aí que muitos planos de negócio 
aparentemente promissores são descartados por potenciais investidores. 

“Ao analisar a viabilidade econômica do negócio, o investidor quer ter certeza de que não 
perderá de vista o dinheiro aplicado”, afirma Dornelas. Malucelli considera “desestimulante” 
para um investidor a constatação de que o plano que lhe foi apresentado peca justamente na 
modelagem financeira. “Com a economia globalizada, existem muitas possibilidades de 
investimentos. Esse é o ponto crucial na avaliação inicial por parte do investidor.”  

Risco zero é impossível em qualquer negócio. Mas do ponto de vista do investidor, um plano 
realista praticamente anulará a possibilidade de um retumbante fracasso. Para André Burger, 
um dos sócios da Fama Private Equity, um business plan se impõe por seu realismo, aliado a 
uma boa estruturação financeira. “As maiores falhas nos planos de negócios estão 
relacionadas à parte financeira, ao dimensionamento do mercado e das necessidades de 
capital”, critica Burger, ex-diretor da CRP Participações, um dos mais tradicionais fundos de 
investimento do Brasil. 

Quando a oportunidade está claramente delineada, torna-se possível conseguir não só o 
aporte financeiro como também a expertise do investidor. A Ventos do Sul procurou trazer para 
o negócio grupos que poderiam agregar experiência à execução da idéia. “O realismo nesse 
processo é muito importante, para que não se crie uma fantasia, algo que não irá avançar”, 
reforça Magadan. No caso da Ventos do Sul, o realismo em questão envolvia a participação de 
um parceiro com a experiência do grupo Eleknor, que já operou a implantação de mais 1,5 mil 
megawatts na Europa. O executivo lembra que a Eletrobrás habilitou, no programa de incentivo 
a fontes alternativas de energia, um total de 1,4 mil megawatts. Desse valor, apenas 200 
megawatts saíram do papel, dos quais 150 pela Ventos do Sul. “Os demais 1,2 mil megawatts 
não se concretizaram e as empresas tinham os mesmos contratos que nós temos e os 
mesmos ventos, inclusive. Por que não aconteceu? Por que nós conseguimos? Esta é a 
questão”, provoca Magadan. A resposta, ele mesmo dá: o realismo do business plan. 

  



Um torneio de bons projetos 

A grande chance de chamar a atenção de investidores ou conseguir, no mínimo, uma 
boa avaliação sobre um business plan é participar do Latin Moot Corp, promovido 
anualmente em São Paulo pela Fundação Getúlio Vargas. É uma competição que 
envolve universidades de toda a América Latina e, além de render um prêmio em 
dinheiro, classifica o vencedor para a instância mundial da disputa, nos Estados 
Unidos. 

O diretor do Latin Moot Corp, René Fernandes, já viu os mais diferentes tipos de 
planos de negócios e percebe que as falhas que levam à eliminação dos candidatos se 
repetem. Alguns erros clássicos: não trazer um time gerencial com capacidade para 
conduzir o projeto, apresentar custos subestimados e receitas superestimadas, 
carência de informações mercadológicas e excessiva autoconfiança. “A inovação, por 
exemplo, pode ser em processo, em produto ou na gestão. Mas quando não tem 
nenhuma fumaça, nenhum cheiro de boas inovações, o projeto é um dos primeiros a 
ser excluído do concurso, por lhe faltar a capacidade de se diferenciar do que já existe 
no mercado”, ressalta Fernandes. 

Testar o conceito do produto ou serviço na competição pode render bons resultados, 
especialmente para quem sai vencedor do concurso. Foi o que aconteceu com Rodrigo 
Veloso, campeão do Latin Moot Corp de 2005. Após ganhar a etapa latina, obteve o 
credenciamento para a disputa na instância internacional, no Texas. Embora não tenha 
conseguido destaque por lá, investidores norte-americanos se interessaram pela idéia. 
Hoje, com menos de um ano de existência, a empresa de Veloso está chegando à casa 
dos US$ 2 milhões em exportação de água de coco para os Estados Unidos. 

O plano de Veloso consistiu em inovar na maneira como o produto seria 
comercializado. Antes, a água de coco era vendida no mercado norte-americano como 
um produto étnico, voltado para latinos e hispânicos. Mas ele percebeu que as 
características da bebida eram similares ou até mesmo superiores às das bebidas 
isotônicas. 

Na esteira da tendência norte-americana de consumir produtos naturais, a One Natural 
Experience está indo de vento em popa: a água de coco já é distribuída em uma 
cadeia de supermercados, competindo diretamente com os produtos isotônicos e não 
mais com os produtos étnicos. 

Crescimento é uma palavra-chave em qualquer business plan, na opinião de Veloso. 
Segundo o jovem empresário, a execução de um plano no qual não existe a 
preocupação com o crescimento ou com a conquista permanente de novos negócios 
acabará resultando em um projeto que terá duração fugaz. “Não tenho dúvida em 
afirmar que nenhum investidor se interessará pela execução de um business plan que 
não se mostre capaz de gerar retorno financeiro no curto, no médio ou no longo 
prazo”, sustenta. 



 

Veloso e sua One Natural Experience: água de coco brasileira 
competindo com os isotônicos nos EUA 

  

 

Prestadora de serviços de entregas para sites como Americanas.com e Submarino, em 2000 a Total 
Express estava com dificuldade para acompanhar o crescimento do comércio eletrônico. Diante da 
oportunidade que se desenhava, a empresa conseguiu atrair o interesse de investidores estrangeiros, que 
entraram como sócios no negócio da Total Express. A parceria durou dois anos. Curiosamente, nem as 
expectativas dos novos sócios e nem as do empresário Marcos Monteiro, presidente da Total, foram 
atendidas. Em 2002, os antigos controladores reassumiram a companhia. Fundador e atual presidente da 
Total, Monteiro falou a AMANHÃ sobre como ele vê a relação de uma empresa brasileira com investidores 
estrangeiros e sobre o papel que seus antigos sócios tiveram na condução do business plan. 

Quais foram os erros do plano de expansão feito em conjunto com os investidores estrangeiros? 
Foram dois grandes erros. Naquele período, em 2000, consideramos que haveria um mercado com 6 ou 7 
bilhões de reais em compras on-line – e isso só está acontecendo agora. Então, o erro no business plan 
foi de oito anos. O segundo equívoco, que eu considero o principal, está ligado à prática das empresas 
que entram como investidoras. Ao invés de promover uma evolução do negócio, elas vêm e querem fazer 
uma verdadeira revolução, destruindo tudo o que havia sido construído no passado. Tivemos um sócio 
que veio para aportar capital, como acontece em várias empresas. Sentamos juntos e montamos um 
business plan. A partir daí, ao invés de fazermos a Total evoluir para um grande negócio, eles acharam 
que teríamos de construir tudo novo. Mas por qual razão eles haviam comprado a empresa? Foi por 
causa da experiência do pessoal daqui. Eu penso que se os investidores se interessam por um negócio 
porque ele está dando certo e ganhando mercado, a primeira atitude não pode ser: tira a diretoria, tira a 
gerência, troca todo mundo. Desse jeito, não se agrega nenhum valor. Pelo contrário, se destrói o que 
havia sido construído. 

Com os antigos controladores, a Total voltou a apresentar resultados positivos. A que o senhor 
atribui isso? 
Os investidores entraram na empresa por causa da expertise das pessoas que tocavam o negócio e 
conheciam o mercado. Mas chegaram dizendo que possuíam um conhecimento estratégico melhor e 
mais estruturado – o que não se comprovou. Tanto que estamos operando sem eles há cinco anos e a 
Total voltou a ter bom desempenho. Repito: o erro dessas empresas e investidores que vêm de fora é que 



eles desvalorizam justamente o que mais haviam valorizado na hora de entrar no negócio. Mudam toda a 
equipe, porque o diretor ou gerente não tem pós-graduação em Harvard. Esquecem que experiência e 
quilometragem não se compra, tem de rodar muito para conseguir. Agora, imagine unir a experiência de 
mercado que tínhamos à capacidade para planejar do investidor estrangeiro. Na prática, porém, o que 
acontece é que se joga tudo fora, porque dali em diante o negócio será tocado por uma megaempresa 
internacional. Não é assim. O conhecimento profundo do mercado só tem quem vive o dia-a-dia, quem 
está no front. E uma empresa que atua no Brasil não pode ser tocada por diretores de um fundo 
internacional, que ficam sentados em um escritório em Nova York. 

Depois disso, o senhor voltaria a dividir o controle da Total com investidores? 
Não temos nenhuma restrição quanto a isso e a experiência do passado seria muito positiva. Hoje, eu não 
daria um passo para o lado, dizendo: “Olá, estrangeiros, me expliquem como é que se faz esse negócio”. 
Não, hoje diria: eu é que sei como fazer! 

Para desenvolver um bom business plan é necessário estar cercado de especialistas? 
O especialista é o empreendedor. Ninguém mais. Ele é que pode fazer um plano com conteúdo 
verdadeiro. O especialista vai ajudar a formatar melhor a proposta. Mas minha dica é: esqueça a 
formatação! Se for preciso, faço o business plan em papel higiênico. É só você lembrar o seguinte: onde 
eu estou, pra onde quero ir e como vou chegar lá. O volume de informações disponíveis hoje é muito 
grande. Se você pesquisar na internet sobre um determinado segmento de mercado vai encontrar muita 
informação valiosa, análises aprofundadas e excelentes estudos acadêmicos. Claro que se você tem 
grana é bom ter uma consultoria, que vai te passar essas informações de uma forma organizada, mas 
sem dúvida dá para fazer em casa. 

Então, dinheiro não é essencial para fazer um bom plano? 
Deixa eu dar um exemplo. Nós contratamos algumas consultorias, cujo nome prefiro não citar, para nos 
ajudar no business plan. Quando a gente foi ver o resultado, percebemos que tudo que estava escrito ali 
nós mesmos havíamos dito a eles. O que eles sabem fazer é organizar isso, botar no papel. Mas eles não 
conhecem o mercado, não sabem de nada. Ou seja, a Total pagou R$ 800 mil para ser auxiliada na 
confecção do plano e, quando olho para aquele calhamaço com 200 ou 300 páginas, vejo que eu não 
precisaria dele. Portanto, não precisa dinheiro para ter um business plan. Basta sentar na frente do 
computador, pesquisar na internet, buscar estudos de mercado, tanto acadêmicos quanto das instituições 
e das associações. Ou comprar uma pesquisa que custa R$ 5 mil – o próprio IBGE vende algumas. Com 
pouco dinheiro e bastante dedicação, o empreendedor monta em poucos dias um plano tão bom ou 
melhor do que o feito por uma grande consultoria – ainda que não tenha a melhor apresentação. Aliás, 
quer uma boa apresentação? Contrata um estagiário de marketing. 

O business plan deve ser definitivo? 
Não. Ele deve ser revisto toda semana. As pessoas identificam o cenário mais provável, criam 
estratégias, disparam as ações e botam o plano na gaveta. Assim não funciona. O segundo ponto é o 
mercado. É preciso prever também um cenário negativo, em que o mercado não responde às previsões. 
O boom da internet que se esperava para 2000 só está ocorrendo agora. T 

 

Monteiro, da Total: o empreendedor é quem melhor entende do 
negócio 

Text Box
Fonte: Amanhâ, a. 21, n. 242, p. 38-45, maio. 2008.




