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A opinião de especialistas é fun-
damental para os micro e peque-
nos empresários que preten-
dem, de uma vez por todas, pla-
nejar com eficiência. E para eles
são dois os aspectos a serem le-
vadosem consideração pelo em-
preendedor: ficar atento, o tem-
po todo, à dinâmica do merca-
do em que o negócio está inseri-
do e buscar capitalização duran-
te o ano para fazer bonito no
Natal de 2014.

“É preciso saber quais são os
eventos do segmento durante o
ano todo, como por exemplo as
feiras específicas”, destaca Mar-
celo Ermini, professor de MBA
em marketing da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
(ESPM). Segundo o professor,
cada tipo de negócio precisa
descobrir quando deve come-
çar a planejar suas atividades.
Mas isso, quase sempre, tem de
ser feito bem antes das festas.

Outro aspecto importante do
planejamento, e que deve ser
adotado durante o ano todo pe-
lo empreendedor, é buscar o
que o professor Nuno Fouto, da
FIA, chama de estoque ideal de
produtos. E esse objetivo só se-
rá obtido com a análise criterio-
sa do histórico de vendas e da
descoberta de quais itens co-
mercializados são mais – ou me-
nos – lucrativos para o negócio.

Segundo Geraldo Aparecido
Borin, professor de empreende-
dorismo da PUC-SP, estudar o
mercado e a dinâmica do pró-
prio pequeno negócio é funda-
mental para prosperar. Além do
histórico da empresa em outros
anos ou meses, o professor tam-
bém considera importante o
empreendedor olhar o que está
acontecendo no mercado. Para
conseguir isso, ele pode recor-
rer a informações de institutos
de pesquisas e entidades de clas-
ses. “A empresa tem de traba-
lhar os dados, que nem sempre
veem prontinhos ou são fáceis

de encontrar, para construir
possíveis cenários e previsões”,
recomenda o especialista.

Outro aspecto importante a
ser observado pelo comercian-
te na preparação para o Natal é
o visual da loja. E segundo o pro-
fessor Marcelo Ermini, a empre-
sa deve se preocupar com esse
assunto com antecedência.

Ermini explica que tudo co-
meça com o planejamento da fa-
chada e da vitrine do estabeleci-
mento – e o plano deve contem-
plar ainda, com o mesmo nível
de detalhamento, a parte inter-
na do ponto de venda. Além de
preocupar-se com a comunica-
ção visual da marca, o lojista
tem de pensar na organização
do local, sempre levando em
conta um só objetivo: como faci-
litar, ao máximo, o processo de
compra do consumidor. “No va-
rejo, tudo é detalhe”, acredita o
especialista. “O empreendedor
não pode se dar o luxo de perder
uma venda; venda perdida é ven-
da perdida”, finaliza o especia-
lista da área.

Perigo. O planejamento para o
fim de ano também precisa pre-
ver com bastante antecedência
– no mínimo seis meses – al-
guns problemas que podem co-
locar em risco a saúde do em-
preendimento. Pelo menos é es-
sa a opinião do professor de eco-
nomia da FEA-USP, Paulo Feld-
mann. “Tem muita empresa
que fecha a porta porque o final
de ano não deu certo”, alerta
Feldmann. O primeiro ponto
de atenção no planejamento de-
ve ser com o aumento de custos
– o empresário naturalmente,
no fim do ano, gasta mais para
aumentar o estoque de produ-
tos à venda, para pagar o 13º salá-
rio da equipe de funcionários e
para contratar força temporá-
ria de trabalho.

Dessa forma, uma sugestão
do professor de economia, prin-
cipalmente para aqueles que
são microempresários, é pen-
sar muito bem de que maneira
ele vai capitalizar o empreendi-
mento para enfrentar essa reali-
dade vivida pelo comércio no
fim de cada ano. E também para
resolver eventuais emergên-
cias no percurso – acredite, elas
sempre ocorrem.

Varejo é detalhe! A loja não pode perder a venda

Quem é ele
Geraldo Aparecido Borin

O que ele faz
É professor de empreen-
dedorismo da PUC-SP

Dicas
O planejamento tem que
ser o melhor possível, de
acordo com o professor,
para evitar dois inconve-

nientes principais: a falta
de artigos para vender aos
interessados e a sobra de
produtos no começo do
próximo ano, o que pode
impactarno capital de giro
doempreendimento.“Oer-
ro pode ser de 20%, 30 %;
mais do que isso pode ser
um desastre de gestão fi-
nanceira”, afirma o espe-
cialista da PUC.

PME

Quem é ele
Marcelo Ermini

O que ele faz
Professor de MBA em ges-
tão de marketing da ESPM

Dicas
O empresário tem que fi-
car atento para a dinâmica
do segmento em que atua.
Ele precisa saber quando

acontecem os principais
eventos, como feiras, e
quando ele tem de come-
çar a planejar. Como a loja
vai receber uma quantida-
de maior de pessoas, ela
precisa estar bem organi-
zada para facilitar ao máxi-
mo a compra do cliente. “O
empreendedor não pode
se dar ao luxo de perder
uma venda”, afirma.

O empreendedor
também precisa, a
todo custo, criar o
hábito de capitalizar
o próprio negócio

Analisaro
mercadoé
fundamental
paracrescer

É necessário pesquisar e montar possíveis cenários
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 dez. 2013, Estadão PME: pequenas e médias empresas, p. B3A.




