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Invista em 
seu talento 
Abrir um negócio com 
pouco dinheiro não é uma 
tarefa fácil, descubra quais 
os melhores caminhos para 
colocá-lo em prática 

Quando se tem uma idéia ino-
vadora no mundo dos negó-
cios é natural você querer le-
var essa empreitada adiante. 
Contudo, para tirar essa su-

perideia do papel pode esbarrar na falta 
de recursos, grande vilão da história e, 
mesmo que o negócio tenha potencial, 
corre-se o risco do sonho ir por água 
abaixo. Então, como é possível abrir 
uma empresa com pouco dinheiro? 

Empreender hoje em qualquer merca-
do é perigoso, com pouco ou nenhum ca-
pital é ainda mais arriscado, pois, se por 
ventura o negócio vier a dar errado, os 
problemas e as dívidas serão piores. 

Segundo o CFO da Finance Group, 
Walter Nageishi, abrir uma empresa base-
ada em qualquer "boa idéia", exige senso 
de empreendedorismo, habilidade e co-
nhecimento. E entender o mercado em 
que se quer atuar e o seu respectivo pú-
blico-alvo é de suma relevância. "Por isso, 
antes de buscar recursos para financiar a 
idéia, o indicado é que uma das primei-
ras ações do empreendedor, seja fazer um 
plano de negócio", aconselha. 

DANDO 0 PRIMEIRO PASSO 
Nageishi afirma que a viabilização 

de uma idéia depende do conhecimen-
to adquirido sobre o negócio que será 
gerado, por isso, o empreendedor deve 
preparar um plano de ações detalhado 
de forma que ele permita uma avaliação 
sobre as possibilidades de sucesso e os 

riscos envolvidos. 
De acordo com ele, esse plano deve 

contemplar aspectos societários, estu-
do de mercado, definição do modelo de 
negócio, planejamento de marketing, de 
operação, financeiro, avaliação de riscos 
por meio de cenários, avaliação estratégi-
ca, conclusão sobre o plano de metas e as 
possibilidades de sucesso. 

O consultor e presidente da Fran 
Systems, consultoria em desenvolvimen-
to de negócios e de franquias, Batista 
Gigliotti, reforça que somente esse plano 
pode responder se a idéia é mesmo ren-
tável. "Em um plano detalhado, ficarão 
claros todos os aspectos do empreendi-
mento e por meio dele se saberá a quantia 
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realmente necessária para in-
vestir. Além disso, esse docu-
mento vai servir para a busca 
de um investidor ou mesmo de 
um agente financeiro", orienta. 

Gigliotti diz ainda, que, pa-
ra montar um plano de negócio, 
existem bons livros e cursos no 

mercado que podem aju-
dar na tarefa. "O Serviço 

Brasileiro de Apoio as 
Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) 
também fornece 
cursos e modelos 

simples e úteis. Outra 
dica é procurar a ajuda de 

um profissional especializado e 
experiente", aconselha. 

AJUDA FINANCEIRA 
Depois de elaborar o plano de negó-

cios, o próximo passo, segundo Gigliotti, é 
buscar ajuda para financiá-lo. "Dentre as 
opções mais comuns, estão sócios, linhas 
de crédito de bancos comerciais, progra-
mas de incentivo do governo, anjos, fun-
dos de investimentos, empresas de parti-
cipações e empresas de investimento em 
capital de risco", enumera. 

O consultor diz que, além dessas op-
ções, outra saída é disponibilizar de um 
patrimônio, desde que seja parte da re-
serva de capital do empreendedor. Ou 
seja, não convém e nem é recomenda-
do vender tudo que se tem para abrir um 
novo negócio. "O perfil do empreende-
dor compreende ter apetite para assumir 
riscos, mas, além de serem calculados e 
minimizados, não é prudente não ter re-
servas para surpresas. O mercado costu-

ma dizer que o ideal é não disponibilizar 
mais de 30% do patrimônio em um novo 
negócio", recomenda. 

Nageishi frisa que o empreendedor tem 
que estar certo de que tem recursos sufi-
cientes também para manter as despesas 
pessoais até que o negócio comece a gerar 
o retorno financeiro planejado. Ele mostra 
ainda que uma outra fonte de recurso pa-
ra a abertura desse sonho são os familia-
res ou amigos. "Pedir dinheiro para essas 
pessoas pode ser uma alternativa, desde 
que as regras de quitação desse emprésti-
mo estejam bem claras e definidas. Talvez, 
uma boa opção seja também a participa-
ção delas na sociedade do negócio", indica. 

Gigliotti orienta, contudo, que se for 
pedir dinheiro emprestado a "conheci-
dos", deve-se tomar alguns cuidados. "Se 
o dinheiro vier em parcelas, deve-se ter 
um documento que garanta o aporte de 
acordo com o fluxo necessário planeja-
do. Muitas vezes, os 'conhecidos' em-
prestam parte do dinheiro e depois não 
colocam mais", avisa. 

O consultor enfatiza que ter um só-
cio, na maioria dos casos, é imprescindí-
vel para agregar competências e conhe-
cimentos ao seu negócio. "Quanto mais o 
sócio for diferente e complementar, me-
lhor. No entanto, existem duas coisas que 
ambos devem ter sempre em comum: 
valores e objetivos", destaca. Sem contar, 
lembra Nageishi, nas regras claras de par-
ticipação de cada sócio, tanto na partici-
pação dos lucros como na gestão opera-
cional do negócio. 

Além disso, Giglioti diz que o empre-
endedor deve estar atento também à ta-
xa de juros cobrada, à garantia solicita-
da, à forma de pagamento do emprésti-

DICAS PARA VIABILIZAR 
0 NEGÓCIO COM 
POUCO RECURSO 

• Entenda o negócio e estude-o a 
fundo, se precisar, utilize-se do seu 
network para ajudá-lo na avalia-
ção de mercado. Caso você perceba 
que não tem a segurança adequa-
da nessa avaliação, procure uma 
consultoria ou alguma publicação 
especializada que possa assessorá-
lo nesse passo fundamental. Esse 
estudo vai mostrar se a sua idéia é 
realmente um negócio rentável 

• Tenha um plano de negócios robus-
to e execute-o com eficácia sempre, 
fazendo os ajustes necessários obser-
vados no aprendizado do dia a dia. 0 
seu plano de negócio deve fornecer os 
principais direcionadores, assim, você 
deve assegurar que tem um plano 
muito bem elaborado com uma boa 
avaliação de risco, 

• Procure adquirir habilidade comer-
cial para vender a idéia a possíveis 
parceiros e sócios. Uma idéia inovado-
ra e de qualidade, pode ser vendida a 
sócios, parceiros, fornecedores, entre 
outros investidores, contanto que se 
tenha uma boa estratégia e persua-
são para atrair esses investidores 

• Calcule também quanto é realmen-
te necessário para investimento. A 
partir disso, trace estratégias para 
vender a idéia, receber mais rápido e 
pagar mais tarde: negociação pura. 

mo e ao documento de amarração entre 
credor e devedor. "Não se deve entrar 
no desespero e sair oferecendo partici-
pação na empresa em troca do emprés-
timo", alerta. 

BEM-VINDO AO MERCADO 
Se todos os caminhos foram seguidos 

para a abertura do negócio, o último pas-
so para torná-lo real é ir atrás da parte bu-
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rocrática e procurar fazer uma boa gestão 
do empreendimento. 

O presidente da Fran Systems diz que, 
em termos burocráticos, o empreende-
dor deve procurar o registro da empresa 
na Junta Comercial e na Receita Federal, 
além de se preocupar com o registro da 
marca junto ao INPI e do domínio do site. 
E, caso você tenha um sócio, se preocu-
par com a constituição da sociedade, por 
exemplo, sociedade limitada, bem como 
o enquadramento tributário da sociedade 
no âmbito federal, estadual e municipal. 

Gigliotti alerta ainda para o empreen-
dedor buscar mais informações sobre a 
operação do negócio, pois podem existir 
exigências específicas de regulamenta-
ção na Anvisa, Anap, Cetesb, entre outras 
entidades. "Deve-se levar em conta tam-
bém, as leis de zoneamento e de edifica-
ções do município que podem até invia-
bilizar o negócio", adverte. 

NA PRÁTICA 
Quem teve uma idéia criativa e enca-

rou os desafios para tornar o sonho real foi 
o empreendedor Tiago Baeta. Há alguns 
anos, ele acompanhou o boom da internet 
e uma série de aplicativos gratuitos que 
surgiram para turbinar os computadores, 
e enxergou nesse mercado, uma grande 
oportunidade de negócio. "Decidi montar 
um site de serviços gratuitos, o www.ser-

vicogratis.com.br, um catálogo que reunia 
os produtos gratuitos encontrados na re-
de. Na época, se consolidou como um dos 
grandes sites nacionais antes da bolha, re-
cebendo propostas de compras e ganhan-
do espaço nos principais veículos de mídia 
do Brasil", conta ele. 

No entanto, por problemas de seme-
lhança com o nome de um grande portal, 
Baeta resolveu encerrar o canal e adiar o 
sonho, contudo, já pensava em uma gran-
de e nova oportunidade. "Não queria dei-
xar essa idéia passar, resolvi, então, abrir 
mão de tudo para levar o negócio adian-
te. Eu era sócio de uma empresa e fiz um 
acordo para sair da sociedade sem receber 
nada, mas podendo usar a estrutura físi-
ca dela. Felizmente, nos primeiros meses, 
consegui fechar um bom contrato que via-
bilizou o meu negócio, que hoje é a iMas-
ters", descreve o empreendedor. 

Ele comenta ainda que, para pros-
seguir no mercado, ele não precisou ir 
atrás de financiamentos. "Busquei ape-
nas parcerias. Formei um grupo de, 
mais ou menos, cinco grandes parceiros 
e um abraçava o outro. Crescemos jun-
tos, criamos um grupo forte e sem a ne-
cessidade de financiamentos. Esses só 
vieram em uma segunda fase da empre-
sa, já consolidada", afirma. 

A iMasters já está há nove anos no mer-
cado de mídia em conteúdo de TI e web, 
hoje, é o canal de tecnologia da UOL. O 
seu objetivo é trazer as principais novida-
des dos setores a uma comunidade for-

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

mada por profissionais e estudantes do 
mundo digital. Oferece entre notícias, ar-
tigos e matérias técnicas, mais de 15 servi-
ços exclusivos. "Para esse mercado digital, 
o investimento é baixo, por isso, consegui 
arriscar com pouco dinheiro. O mais im-
portante foi a paixão, comprometimento 
e a ideia original", garante. 

Ele aconselha, inclusive, que quem 
tem uma ideia inovadora nesse ramo, 
busque primeiro um grande cliente, ou 
seja, um bom contrato que possa pagar 
seus custos e deixar você mais tranquilo. 
"Feito isso, o conselho é formar grandes 
parceiros, estar presente em todos os lo-
cais, se oferecer para ajudar, aumentar a 
rede de contatos e plantar a semente do 
seu projeto diariamente, em todos os lo-
cais possíveis", conclui. 

O sistema tributário possui uma 
inovação para que milhões de bra-
sileiros formalizem o seu negó-
cio, trata-se do Empreendedor 
Individual (El), baseada na 
Lei Complementar n° 128 de 
19/12/2008. Essa lei legaliza os 
empreendedores individuais que 

faturam até R$36 mil por ano e que 
possuam, no máximo, um empre-
gado, Entre as vantagens ofere-
cidas, está o registro no Cadastro 
Nacional de Pessoas jurídicas 
(CNPJ), o que facilita a abertura de 
conta bancária, o pedido de em-
préstimos e a emissão de notas 

fiscais. Sem contar que essa faixa 
de enquadramento do Simples 
Nacional oferece isenção dos tri-
butos federais como Imposto de 
Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL. Para 
quem quer abrir um negócio com 
pouco dinheiro, esse é um bom ca-
minho oferecido pelo governo. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 33, p. 26-28, Julho 2011.




