
‘Toda empresa precisa de um plano B, C e até de um D’ 
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“O pecado inicial das micro e pequenas empresas (MPEs) é a ausência total de planejamento. 

O empreendedor usa o feeling e raramente seus planos são colocados no papel”, diz o 

professor de administração e finanças da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 

Adriano Gomes. 

 

Ele afirma que é comum ver empresários que dirigem MPEs que nunca fizeram uma simulação 

para avaliar o potencial de risco. “Toda empresa precisa de um plano B, C e até o D. É preciso 

visualizar alguns cenários para não ser pego de surpresa numa eventual crise, e elas são 

recorrentes.” 

 

Para o diretor da consultoria Improve, especializada em gestão empresarial na área de varejo, 

Plínio de Oliveira Júnior, ser competitivo é ser organizado e ter o controle total da operação. 

“Ao fazer um investimento, por exemplo, o pequeno empreendedor deve mensurar o quanto 

isso gerou de retorno. Somente assim saberá se o investimento foi favorável ou não. O 

controle é primordial.” 

 

Segundo Oliveira Júnior, dependendo do ramo de atividade o empresário tem de buscar 

visibilidade para o negócio. “Ele deve, ainda, atrelar a isso iniciativas inovadoras, preço 

atraente e gestão financeira.” 

 

Gomes concorda e afirma que há uma gama de controle para ser implementada. “Nas aulas, 

eu costumo brincar dizendo que, por incrível que pareça, custos, na maior parte das empresas 

ainda é um elemento desconhecido. O que demonstra uma falta total de preparo.” 

 

Admitir falhas na gestão, no entanto, é uma iniciativa pouco comum no segmento empresarial, 

diz o professor. “Uma característica do empresário nacional é que ele é teimoso. Ele teima que 

sua ideia é correta, muito embora não domine cientificamente aquele conteúdo.” 

 

Como consultor de finanças, Gomes afirma que já viu muita gente teimando bravamente 

contra uma coisa chamada ciência. “Não há que se lutar contra a ciência, apenas aceitar seus 

fundamentos, regras e metodologias”, conclui. 

O consultor da Sebrae-SP Gustavo Carrer lembra que todos os elementos da competitividade 

são interligados. 

 

“Particularmente para as MPEs, o principal caminho para fazer a diferenciação competitiva está 

na parte de serviços ou atendimento. É onde há a maior oportunidade de se diferenciar.” 

 

Carrer diz que o mercado tem muitas deficiências e em praticamente todos os negócios tem 

espaço para melhoria. “Oferecer um atendimento mais pessoal e personalizado, que elimina 

fila, e seja mais caloroso e humano é uma forma de se destacar no mercado e não requer 

grande investimento.” 

 

Depois de organizar a parte interna, Gomes afirma que é hora de abrir os portões da empresa. 

“Agora, o empresário pode alargar suas fronteiras e sair para conhecer o mercado. Empresas 

brasileiras têm muito essa característica de ser fechada em si. Eles querem dominar o mundo 

a partir da mesa de comando da diretoria.” 

 

Para Gomes, ser competitivo é fazer melhor do que os demais concorrentes fazem para um 

determinado mercado.” 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo [Portal]. Disponível em: 

<http://blogs.estadao.com.br/sua-oportunidade/diferenciacao-abre-caminho-para-

a-competitividade/>. Acesso em: 29 abr. 2013. 
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