
odos os anos, mais de 400 mil

micro e pequenas empresas

são criadas no Brasil, segundo

dados do Sebrae. Quando a economia

dá sinais de bom desempenho então,

indicando um momento propício para

os negócios, esse número chega perto

dos 500 mil. Grande parte dessas em-

presas é formada por necessidade de so-

brevivência e, de uns tempos para cá,

devido à constatação de que não exis-

tem mais muitas oportunidades de em-

prego no mercado, mas, sim, grandes

oportunidades de trabalho. E isso afeta

todas as classes sociais, sem distinção.

Um estudo realizado pela consultoria

de capital humano DBM do Brasil indi-

ca que três anos atrás apenas 10% dos

profissionais demitidos, que passavam

pelos serviços de orientação de carreira

da empresa, consideravam como opção

se tornar empreendedores. Atualmente,

30% deles têm expressado o desejo de

abrir um negócio próprio.

"Em geral, as pessoas apontam como

motivações para empreender por conta

própria a vontade de ter mais liberda-

de, ou seja, de ser o próprio patrão; a

conquista rápida de prosperidade finan-

ceira; e o desejo de empreender em algo

do qual se gosta muito. Infelizmente,

as duas primeiras varáveis não são ver-

dadeiras e a terceira é insuficiente", ana-

lisa o vice-presidente de operações da

DBM, responsável pela coordenação do

Núcleo de Empreendedores da empre-

sa, Rogério Chér.

Auto do livro Empreendedorismo na

Veia - Um aprendizado constante (Edi-

tora Campos/Elsevier), Chér, que tam-

bém foi fundador e primeiro presidente

da Empresa Júnior da GV, a primeira

dessa categoria no Brasil, lembra que

um cliente pode ser muito mais exigen-

te que qualquer patrão ou chefe e que

a conquista da prosperidade não é um

caminho trilhado sem muito trabalho,

tempo e dedicação. Além disso, não

basta gostar de uma atividade ou setor

para ter sucesso. É preciso muito mais,

como apontam diferentes estudos sobre

o tema.

Um deles é a pesquisa sobre sobre-

vivência e mortalidade das empresas

paulistas, realizada pelo Sebrae-SP en-

tre 2004 e 2005. Segundo o estudo, 29%

das empresas fecham em seu primeiro

ano de atividade e 56% não comple-

tam o quinto ano de vida. As principais

causas apontadas para a falência dos

negócios são: comportamento empre-

endedor pouco desenvolvido; falta de

planejamento prévio; gestão deficiente

do negócio; insuficiência de políticas de

apoio; conjuntura econômica deprimida;

e problemas pessoais dos proprietários.

PLANEJAMENTO ADEQUADO

Apesar do alto índice de falências, o pre-

paro do empreendedor vem melhorando

nos últimos anos. A constatação é do'

consultor de marketing do Sebrae-SP,

Gustavo Carrer, que trabalha na entida-

de há dez anos dando orientação tanto

para quem já tem um negócio quanto

para quem almeja ter um. "A expansão
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e facilidade da informação e o acesso

às tecnologias têm influenciado

diretamente no preparo das pessoas",

aponta ele. "Entretanto, como indicam

os dados das nossas pesquisas, a grande

carência do empreendedor continua

sendo o planejamento adequado."

Chér concorda, mas, para ele, antes

do planejamento, é preciso investir no

autoconhecimento porque, este sim, é o

ponto de partida para que a pessoa pos-

sa tomar uma decisão sólida do negócio

que pretende abrir, ancorada em uma

visão clara de futuro. Além disso, a

decisão por investir em um negócio

próprio deve levar em conta variáveis

importantes:

• Empreender em algo que tenha um

significado e um propósito dentro da

visão de futuro do empreendedor.

• Empreender com planejamento finan-

ceiro. "A regra número 'zero' é só investir

aquilo que se pode perder", alerta Chér.

• Empreender em um ramo em que se

possa exercer sua experiência anterior,

seus valores e seus interesses. Segundo

Chér, estudos apontam a relação ine-

quivoca existente entre sucesso e ex-

periência anterior no ramo e também

entre fracasso e falta de experiência.

• Investigar oportunidades de negócios

a partir da zona pessoal de conforto,

identificando os gaps que existem no

setor, ou a partir de oportunidades de

fora da zona pessoal, como franquias,

sociedades por complementaridade,

consultoria e permuta de serviços.

Feita a escolha pelo negócio, o em-

preendedor terá um longo caminho pela

frente, com muito planejamento e pre-

paro para utilizar todas as ferramentas

disponíveis que colaborem para o suces-

so da empresa. Um exemplo disso é o

bom uso da participação em exposi-

ções e eventos. "Como consultor de

marketing, eu sempre recomendo as fei-

ras para os empreendedores", diz Carrer.

"Entretanto, o pequeno empresário

sempre comete muitas falhas quando

participa desses eventos."

Ou seja, mais uma vez o preparo é

essencial. "O empreendedor precisa

aprender a fazer conta não só no caso

especifico das feiras, para mensurar o

retorno do quanto ele está investindo e

saber se vale a pena. Ele precisa apren-

der a contar para gerir o próprio negó-

cio", lembra Carrer. Parece simples, mas

não é. A má gestão continua sendo uma

das principais causas da mortalidade das

empresas.
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