
Mau gerenciamento leva à falência 
Juliana Portugal 
 
Empreendedores devem analisar constantemente o empreendimento e saber quando é hora de 
repensar 
 
O sinal mais evidente de um fracasso na administração de uma empresa é quando a falência 
bate à porta. E o mau gerencia-mento do negócio só vem à tona quando as finanças entram 
em situação grave! E aí, nesse estágio, pode ser tarde demais pra salvar o empreendimento. 
 
De acordo com o consultor em gestão de pequenos negócios do Sebrae-SP, Luís Alberto F. 
Lobrigatti, a falência pode vir por diversos fatores, entre eles a queda acentuada nas vendas e 
um considerável número de inadimplentes. "Raramente uma única ação é a responsável por 
toda a situação." 
 
É raro que o fim da empresa aconteça apenas por uma única razão 
 
Segundo Lobrigatti, são ações repetitivas, como desorganização financeira, mau uso de 
capital, investimentos de grande valor sem planejamento, aumento excessivos de custos, falta 
de controle das demais áreas que comprometem o futuro do empreendimento. 
 
O diretor da Outstrech Empreendimentos e Negócios, especialista em direção empresarial, 
Sérgio Nardi, explica que há dois tipos de empresários e um deles, se não tiver cautela, está 
mais propício à falência. 
 
"Há aqueles que estão aptos a empreender, têm visão de marketing, logística, mesmo sem ser 
especialista na área. E há também aqueles que se aproveitam de uma boa oportunidade de 
negócio, mas não sabem ao certo como conduzi-lo." 
 
Nardi ressalta que a pressa para abrir o empreendimento e a pouca experiência em gestão são 
fatores que comprometem o bom andamento do negócio. 
 
Ele ressalta que há negócios, como postos de gasolina e cafés, que passam a impressão de 
serem empreendimento fáceis de administrar. 
 
No entanto, como todos os outros, envolvem questões importantes e difíceis no controle do 
estabelecimento. 
 
EVITAR A CRISE 
 
Para que o micro e pequeno empresário num belo dia não tenha uma surpresa desagradável 
ao se deparar com a notícia de que seu negócio está afundando, Lobrigatti explica que é 
fundamental fazer um acompanhamento e uma análise do dia-a-dia da empresa e agir a partir 
desses resultados. 
 
Aí, a velha história de que o seguro morreu de velho encaixa-se perfeitamente. "Fazer 
planejamento e ver a capacidade da empresa é essencial." 
 
Além do planejamento, Nardi ressalta que é sempre prudente realizar pesquisas, para analisar 
as possíveis reações que a inserção do produto irá causar no. mercado. E para também ter 
mais familiaridade com o público, saber quem é ele, quais suas preferências, etc. 
 
MAR DE CONTAS 
 
"Quando o endividamento da empresa aumenta, acende-se a luz roxa, quase preta, é mais 
que um simples alerta", afirma Lobrigatti. 
 
E numa situação como essa, diz ele, a tendência é que logo vire uma "bola de neve", pois, 
para conseguir resolver o problema das dívidas, os empresários optam por tomar 



empréstimos, o que na opinião dele não é a atitude mais acertada. "A dívida não acaba, só é 
transferida momentaneamente." 
 
Nardi concorda e complementa: "Infelizmente, a maioria só percebe a gravidade quando o 
caixa está negativo. E se o quadro permanecer dessa forma por dois meses consecutivos, o 
melhor a fazer é parar um pouco e repensar o negócio." 
 
Ao perceber o grave quadro do empreendimento, o empresário deve buscar alternativas que 
revertam a situação. 
 
E nesse caso, diz Nardi, só há duas saídas: "Uma é os proprietários investirem dinheiro pessoal 
ou procurarem por um sócio; a outra possível solução é conseguir que a empresa gere lucro 
líquido suficiente para conseguir pagar a própria dívida." 
 
Mudar de foco repentinamente, no meio da crise, não é atitude recomendada por Nardi, por 
ser muito arriscada. Ele salienta que abandonar o produto ou serviço e mudar radicalmente 
para outro é um sinal de desespero. "E muitas vezes querer abranger produtos ou serviços 
para todos os tipos de público não é a melhor alternativa."  
 

 
Leia mais: 
 
Lei barra banalização de pedido de falência 
 
O termo falência sugere descontrole financeiro, quando não há mais como pagar as obrigações 
da empresa. A explicação é da consultora jurídica do Sebrae-SP, Sandra Regina Bruno 
Fiorentini. Segundo ela, de acordo com a lei anterior, o pedido de falência poderia ser feito por 
qualquer credor e qualquer que fosse o valor da dívida. Mas a Lei 11.101 de 09/02/2005 
regula a Recuperação Judicial Extra Judicial e a Falência do Empresário e da Sociedade 
Empresária. A partir daí, o pedido de falência só pode ser feito se o valor for superior a 40 
salários mínimos. 
 
Sandra adverte porém que o pedido de falência não é benéfico para quem solicita, muito 
menos para a empresa. "Quem requer, não receberá nada, pois a empresa não terá mais 
atividades. Se o pedido vier de credor, a situação é pior, pois a empresa terá de fechar as 
portas." 
 
E outra questão importante para se lembrar é que após uma falência o empresário deverá 
esperar cinco anos para poder abrir uma empresa novamente. A boa notícia, segundo Sandra, 
é que o índice de mortalidade das micro e pequenas empresas brasileiras vem caindo nos 
últimos anos. "Os empresários estão mais atentos, tem mais conhecimento e estão mais 
preparados para lidar com os negócios." 
 

 
Leia mais: 
 
Empresário dribla crise e evita falência  
Juliana Portugal 
 
Experiências infrutíferas anteriores valeram de lição 
 
Ver a falência bem de perto não é novidade para o empresário Aimar de Paula. Há cinco anos e 
meio ele mantém a mesma pizzaria localizada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista 
(região da Grande São Paulo). Todavia, ele já passou pela experiência de ver 
empreendimentos anteriores afundarem. E ele consegue enumerar bem as causas: "Falta de 
planejamento, de capital e até de conhecimento no mercado." 
 



Ele conta que, a cada tropeço, procurava logo identificar as causas, para que fosse 
acumulando "lições". E na pizzaria foi mais uma dessas situações, quando viveu nova crise: 
"Faltou dinheiro e a situação se arrastou por um ano e meio." 
 
Os sinais mais evidentes de que uma nova crise estava chegando foram a diminuição do fluxo 
de caixa e a quantidade de pedidos que havia decaído. O contra-ataque preparado por Aimar 
incluiu um aumento no valor das pizzas, prática arriscada na opinião de especialistas no 
assunto. 
 
Além disso, ele reformulou a estratégia da empresa e mudou seu público-alvo. "Inovei nos 
produtos e resolvi voltar para a produção." Além de empresário, Aimar também é chefe de 
cozinha. 
 
DÍVIDAS 
 
A saída encontrada por Aimar para as dívidas foi renegociá-las com os fornecedores. E aos 
poucos foi pagando com o próprio lucro da pizzaria. E fez mais: investiu capital pessoal para o 
negócio se reerguer e destinou parte do dinheiro que recebia pelas palestras como chefe de 
cozinha para investimento na pizzaria. 
 
E aos poucos os resultados surgiram. Tanto que atualmente cerca de 90% da dívida já foi 
quitada. Aos poucos, a crise foi passando e possibilitou que ele pensasse em investir no 
estabelecimento. "Ampliamos o espaço do salão e hoje metade das nossas vendas acontece 
aqui; a outra parte é delivery." 
 
Atualmente, os planos do empresário são incrementar ainda mais o ponto e aumentar o 
faturamento em 60%. "Desde que passamos a crise já subimos 40%." Destinar parte do 
investimento para a divulgação também faz parte do plano. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 jun. 2008, Negócios & Oportunidades, p. 
Co2-Co4. 


