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ESPECIAL MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Planejamento deve ser revisado
pelo menos uma vez por ano
.
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As ações exigem dos pequenos empresários sempre esforço, trabalho, disciplina, tempo, dedicação e muita
organização. Mas de nada adiantará traçar toda a trajetória da empresa e abandoná-la dentro de uma gaveta
A época das decisões empresariais somente no feeling já passou.
Hoje a tecnologia e a informação
estão disponíveis para todo mundo, incluindo os concorrentes.
A diferença é que o pequeno
põe a mão na massa, enquanto as
grandes empresas contratam consultorias. “O planejamento é o mapa da estrada, independentemente se está na floresta ou no deserto. É preciso ter”, diz o consultor
do Sebrae-SP Marcelo Sinelli.
Dos pequenos empresários,
exige sempre esforço, trabalho,
disciplina, tempo, dedicação e organização. E de nada adianta fazêlo e esquecer dentro de uma gaveta. “É preciso que seja consultado
e revisado pelo menos uma vez
por ano”, ressalta o consultor.
Tocar uma empresa sem planejamento “é uma mistura de sorte e

de competência”, assinala Sinelli.
Porém, ele diz que vai chegar um
momento, por exemplo, em que a
empresa deixará de crescer.
Todo voo cego está fadado a
uma tragédia iminente. “Ninguém sai para viajar, sem antes verificar as condições do veículo, da
estrada; se tem combustível, se a
viagem será de dia ou de noite
etc”, compara Sinelli. Quando os
empreendedores montam seus negócios baseados em planejamento, segundo ele, já demonstram
um alto grau de maturidade.
De uns anos para cá, o diretor
Renê José Rodrigues Fernandes,
da Escola de Administração da
Fundação Getúlio Vargas, observa
crescimento no empreendedorismo de oportunidade: “E nesses casos, o viés é de montar negócios
de maneira mais articulada”.
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■ Subestimar o planejamento
por ainda ser pequeno;
■ Não levantar informações
sobre o mercado em que atua;
■ Não ter definidos negócio
e público-alvo;
■ Falta de monitoramento
do retorno das ações;
■ Deixar de revisar
periodicamente o planejamento.
Fonte: Sebrae-SP
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TUDO MUITO BEM CALCULADO
Erros
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Acertos

■ Conhecimento das forças
e das fraquezas da empresa;
■ Domínio sobre o macro
ambiente onde atua;
■ Pro-atividade nas
decisões;
■ Preparo para impactos
e contingências do negócio;
■ Visão estratégica do
negócio e do mercado.

Marcelo Sinelli, do Sebrae: os empreendedores que planejam demonstram alto grau de maturidade
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 nov. 2013, Especial Micro, pequenas e médias empresas, p. 2.

Zona Cerealista Online nasceu após longo período
de estudos de mercado e avaliação de modelos
Marcelo Kahn/divulgação

Análise mostrou que
viabilidade do negócio
estava relacionada
à questão do preço
Quando o sócio da Zona Cerealista Online Alex Zago formou-se
em Administração, em 2004, não
conhecia nem um pouco toda a
burocracia necessária para montar uma empresa. Mas era craque
em planejamento. E isso ajudou
bastante na hora de empreender,
junto com o irmão, há pouco
mais de um ano. Os dois montaram a empresa que vende pela internet alimentos da linha saudável, como castanhas, sementes,
grãos, farinhas, frutas secas etc.
“Na minha primeira reunião
com meu irmão sobre o empreendimento, já levei uma apresentação em power point, com ‘mis-

são’, ‘valores’ e onde queria chegar”, lembra Zago. Segundo ele,
a ideia era fazer o levantamento
completo da viabilidade do novo
negócio, antes de investir tempo
e cerca de R$ 20 mil.
O plano contemplava pesquisa
com consumidores, fornecedores
e concorrentes; projeção de vendas, custos e até três cenários de

Alex Zago, sócio da Cerealista: empresa começou 100% planejada

Plano contemplou
pesquisa com
consumidores,
fornecedores e
concorrentes; projeção
de vendas, custos
e até três cenários
de margem: baixa,
intermediária e alta

margem: baixa, intermediária e alta. “Levamos cerca de 40 dias para concluir o planejamento, entre
levantamento de campo e montagem do modelo”, explica.
O resultado do trabalho mostrou que a viabilidade do novo negócio estava relacionada à questão de preço. “Só ia funcionar se
fosse mais barato que o da concorrência, com a comodidade de entrega pelo Correio”, contou.
E o negócio vai de vento em popa. A Zona Cerealista Online, que
começou com apenas 100 itens
no seu portfólio, já tem hoje quase 500. Empresa 100% familiar,
também já emprega quatro colaboradores. Está tendo de buscar
espaço para um novo armazém,
redesenhar processos e resolver
gargalos que, mesmo com o plano, acabaram surgindo com o
crescimento da demanda.

