
Contra a crise, o plano de negócios 
Mariana Jucá 
 
Um bom plano de negócios, revisto e atualizado periodicamente, pode ser antídoto eficaz 
contra os efeitos maléficos do agravamento da crise financeira internacional nas pequenas e 
microempresas. Segundo o gerente de estratégias e diretrizes do Sebrae/RJ, Cézar 
Kirszenblatt, as empresas devem se planejar independentemente de o cenário econômico estar 
ou não favorável. Calcular previamente custos fixos e variáveis, investimentos, contratações, 
tudo deve estar contabilizado no plano de negócios — estágio anterior ao controle 
orçamentário. 
 
"O plano não deve ser feito e esquecido. Pelo contrário, precisa sofrer atualizações anuais, ter 
as metas revistas, novos prazos estipulados. Ou seja, o empreendedor deve mudar o que for 
preciso conforme mude o cenário no qual o setor estiver inserido. O plano de negócios está em 
movimento constante", explica Kirszenblatt. 
 
Para Kirszenblatt, é preciso precaução para enfrentar a fase atual da crise, segundo ele, 
passageira. "Temos que pensar que a crise acontece e depois passa. Apesar de não ser uma 
crise trivial, percebemos que as primeiras que sofrem são as grandes corporações e, em 
seguida, as pequenas e médias empresas", diz Kirszenblatt. 
 
MORTALIDADE 
 
Ele cita que, há quatro anos, 49% das empresas brasileiras encerravam suas atividades nos 
dois primeiros anos de atividades, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae. Em 2007,  78% 
das empresas brasileiras ' sobreviveram além desse prazo. No Rio, esse percentual chegou a 
81%. "Isso indica que o empresário está mais atento e preparado para a gestão do negócio, 
mas percebemos que ainda há muito que ser trabalhado para sensibilizá-los no que se refere à 
necessidade de estabelecer planos de trabalho", afirma o dirigente do Sebrae/RJ. 
 
A pesquisa informa também que 78% dos empresários que fecharam as portas no Brasil 
identificaram a falha gerencial como principal entrave. Dos sobreviventes, 58% afirmaram 
que, mesmo se mantendo ativos, admitem ter dificuldades de gestão e planejamento. "O tripé 
planejamento, controle e criatividade pode ter efeitos surpreendentes. Em tempos de crise, é 
preciso que o pequeno empresário monitore o mercado e dê flexibilidade ao negócio. Mesmo 
que isso signifique diminuir um pouco a margem até as coisas ficarem mais calmas", alertou 
Kirszenblatt. 
 
Duguahi Braga trabalha com consultoria em contabilidade e conhece os efeitos positivos de um 
plano de negócios. Em 2001, ela fez um dos cursos do Sebrae e, desde então, aprendeu a 
pensar também no longo prazo. "O pequeno empresário brasileiro está condicionado a pensar 
no curto prazo. É um erro de gestão, porque ele não analisa o mercado, a concorrência, o 
cenário onde a empresa dele está competindo. Hoje há falta de liquidez em todo o mundo. 
Poucos se prepararam para isso e os efeitos serão sentidos nos próximos meses", opina Braga. 
 
Já a engenheira e proprietária de uma empresa de consultoria e engenharia civil, Andréa 
Sarmento, desconhece as vantagens do planejamento. Há 15 anos no mercado, ela abriu o 
escritório sem projetar previamente o negócio e, mesmo nunca tendo passado por problemas 
de gestão, diz acreditar que um plano de negócios teria feito a diferença. "Sempre usei o 
sentimento nos negócios. Deu certo, mas reconheço que não é hora de vacilar. Vou aproveitar 
a experiência dos 30 anos de profissão e aliá-la a um bom planejamento de negócios e 
estipular metas para otimizar os próximos anos", promete a engenheira. 
 
Em períodos de dúvidas no cenário econômico, Andréa já viu um dos clientes fazer contenção 
de gastos por causa da crise externa. "É um efeito domino. Mais cedo ou mais tarde, vai 
chegar aqui. E se você não estiver preparado para fazer mudanças e adaptações necessárias, o 
resultado pode ser drástico. Antever um cenário faz parte do trabalho do empreendedor. A 
intuição, apesar de eficiente, às vezes não basta", avisa a empresária. 
 



DIFICULDADES 
 
A empresária Adriana Marinho, sócia proprietária de uma empresa especializada em 
publicidade e design, afirma que fez um planejamento de negócios e, apesar disso, tem 
dificuldades para enfrentar a alta carga tributária e os elevados custos de manutenção. 
"Apesar da nossa organização financeira, a prática é diferente. Nem sempre conseguimos 
alcançar as metas e, muitas vezes, acabamos precisando de mais dinheiro do que a receita 
ofereceu", reclama Adriana. 
 
Ela cita que já precisou recorrer a empréstimos bancários para continuar as atividades da 
empresas, há quatro anos no mercado. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-18. 


