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A mortalidade das empresas, que alcança níveis elevados, é uma ameaça que pode ser 
contornada, quando não evitada. O processo pode ser difícil, mas a gestão adequada da empresa 
pode evitar o fechamento das portas. 
 
A constatação é de pesquisa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) 
revelou que a busca pela profissionalização já tem dado resultados: entre 2001 e 2003, a 
mortalidade de micros e pequenas no Estado de São Paulo caiu substancialmente. 
 
Em outras palavras, não basta ser competente em sua especialização profissional. É preciso 
buscar conhecimentos de administração de empresas. 
 
De acordo com a pesquisa do Sebrae, em 2001, 32% das empresas fechavam as portas com 
apenas um ano de vida. Em 2003, a taxa foi de 31%.  
 
Já no caso das empresas com dois anos de vida, 44% fecharam as portas em 2001, ante 37% em 
2003.  
 
As que sobreviveram e chegaram aos três anos registraram taxas de mortalidade de 56% em 
2001 e de 49% no ano passado. 
 
No caso de empresas com quatro anos de vida, 63% faliram em 2001, ante 53% em 2004. As que 
completaram cinco anos no mercado registraram taxa de mortalidade de 71% em 2001, índice 
que caiu para 60% em 2003. 
 
A pesquisa revela ainda que entre 1990 e 2002 foram abertas no Estado 1,74 milhão de 
empresas. Em contrapartida, foram fechadas 1,036 milhão: saldo de 705.506 empresas no 
período. 
 
O que leva à falência 
A pesquisa do Sebrae atestou que são cinco as principais causas da mortalidade das empresas 
paulistas. A primeira é a falta e/ou deficiência de planejamento antes da abertura da empresa - 
não são feitas prospecções de mercado, funcionamento e não são traçadas metas claras. 
 
A segunda causa é o despreparo para a gestão empresarial. Geralmente o empreendedor não 
sabe lidar com o fluxo de caixa, vendas, comercialização, finanças e tributos. O terceiro item que 
leva à falência é a falta de políticas de apoio ao micro e pequeno empresário. 
 
A conjuntura econômica é o quarto item, visto que não adianta saber administrar se o consumo 
está em queda, a concorrência é predatória e a economia está em crise. O último item da lista são 
os problemas pessoais, que vão desde saúde a fraude e sucessão. 
 
Por outro lado, alguns fatores ampliam as chances de sobrevivência da empresa. De acordo com o 
levantamento, a dedicação exclusiva ao negócio (sem empregos ou ocupações paralelas) é um 
fator importante, assim como o conhecimento prévio dos fornecedores e dos aspectos legais que 
envolvem a atividade. 
 
Das empresas que sobrevivem, 62% tem o cuidado de sincronizar pagamentos e recebimentos, e 
85% sempre investe no aperfeiçoamento de produtos. 
 
Conhecer o cliente é uma tática adotada por 61% das empresas sobreviventes, assim como 
participar de licitações públicas (9%) e optar pelo Refis (3%). Além disso, 56% das empresas que 
sobreviveram estão no Simples Federal ou Paulista, ante 43% das que faliram. 
 
Profissionalização 
Para evitar a quebradeira, a melhor opção é investir na sua capacitação e na dos gestores da 
empresa. De 26 a 28 de julho, por exemplo, acontece na capital paulista o seminário “As 
melhores práticas de gestão de empresas”, com o consultor e contabilista Vicente Graceffi.  



Segundo o palestrante, o seminário destina-se a micros, pequenos e médios empresários e 
também a gerentes e administradores em geral. A idéia é dar uma visão completa da gestão 
empresarial, abordando as quatro fases da administração de uma empresa: planejamento, 
organização, execução e controle. “As empresas no Brasil morrem por pura falta de 
planejamento”, destaca Graceffi. “Não fazem investigação do mercado e não pensam 
estrategicamente, mas com o coração”, completa. 
 
Para administrar bem uma empresa é preciso saber calcular a margem e compreender 
minimamente os conceitos contábeis e fiscais. “Fazer a análise econômico-financeira e saber 
montar e compreender um balanço é essencial para administrar uma empresa”, alerta. 
 
Segundo Graceffi, o erro mais comum na gestão empresarial nas empresas de pequeno e médio 
porte é mesmo a inexperiência e a falta de qualificação. “Geralmente são excelentes profissionais, 
mas péssimos administradores”, diz. Nesse caso, ele aconselha ter um gerente na empresa para 
cuidar da gestão. “Quem toca o negócio, se não é o dono, são os gerentes. Se eles não estão 
capacitados, podem levar a empresa à falência”, afirma. 
 
A gestão não se resume à questão financeira e econômica. O gestor precisa estar preparado para 
lidar com recursos humanos, marketing e vendas. Graceffi diz que, antes de abrir o próprio 
negócio, o empreendedor deve avaliar se atende a diversos requisitos: conhecer o mercado, ter 
embasamento técnico, financeiro e econômico, avaliar o mercado e a concorrência, analisar a 
competitividade do seu projeto e prever lucro e despesas. 
 
Segundo o palestrante, o empreendedor brasileiro não é aventureiro, e sim despreparado. 
“Enquanto é só o dono ele vai bem, quando começa a crescer, ter empregados, despesas maiores 
e mais compromissos, ele perde o controle”, diz. “O sucesso ou fracasso do empreendimento 
depende de pequenas coisas”, conclui. Informações sobre o seminário: (21) 2547-4300. 
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