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Desconhecimento de administração faz empresário buscar especialização  
 
Não é raro enfrentar dificuldades para gerenciar as empresas. Necessidades financeiras, 
problemas tributários e falta de conhecimento para administrar o negócio próprio são expressões 
correntes entre os empreendedores. 
 
Quando o empresário possui conhecimento técnico, mas faltam habilidades como saber negociar, 
selecionar a mão-de-obra e controlar estoques, qual a melhor solução para o problema? 
 
O consultor Tales Andreassi, professor de empreendedorismo da FGV-Eaesp (Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas), diz que muitas pessoas só 
possuem a vontade de ter um negócio: "Na verdade, não têm conhecimento técnico e muito 
menos administrativo para isso. Se eles não dominarem as técnicas do empreendimento, estarão 
fadados ao fracasso". 
 
Ciente de suas deficiências administrativas, Ana Paula Ahualli, 36, optou por uma pós. Ela cursa 
um MBA ("Master in Business Administration", especialização em administração) e, desde outubro 
de 2004, é proprietária do laboratório de análises ambientais Analytical Technology. 
 
Ahualli conta que possuía amplo conhecimento técnico na área, mas havia uma insegurança: 
faltava conhecimento administrativo para abrir o próprio negócio. Depois do MBA, ela diz que já 
aplicou em sua firma muitas das técnicas aprendidas em classe. 
 
"Eu não entendia quase nada de administração financeira, de gestão de pessoas ou de gestão 
estratégica. Mas agora domino esses temas e estou repassando isso para os meus 20 
funcionários." 
 
O professor e diretor de projetos de pós-graduação da ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), Claudinei dos Santos, diz que os cursos têm de dar também subsídios para o aluno 
elaborar um plano de negócio, outra deficiência rotineiramente apontada pelos especialistas. 
 
"Os novos empresários possuem má visão do próprio empreendimento. Falta aprender a fazer o 
planejamento e desenhar o futuro no curto e no longo prazo." 
 
Rápidos 
 
Para quem procura cursos livres, há as opções oferecidas por entidades como o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Outra alternativa é o curso técnico, voltado 
aos que têm o nível fundamental. 
 
O técnico é ideal para quem ainda não tem conhecimentos da rotina empresarial, e o livres, 
dirigido aos que possuem níveis elementares de conhecimentos para bem gerir um negócio, mas 
ainda têm deficiência administrativa. 
 
Formada, a arquiteta e designer de interiores Elaine Fátima da Silva, 31, sentia-se apta a 
desenvolver os projetos e a lidar com os clientes, mas não sabia como organizar os processos nas 
obras nem como lidar com a parte burocrática. Sua opção foi por um curso livre, pela rapidez. 
"Hoje sei lidar com as pessoas com quem trabalho e compreendo as necessidades do escritório", 
afirma. 
 

 
 



Leia Mais 
 
Capacitação técnica deve vir antes da gerencial  
 
"O pequeno empresário precisa aprimorar conhecimentos de tecnologias e ter uma melhor 
capacitação profissional, para então poder resolver os demais problemas." A afirmação, do 
professor da FGV-Eaesp Tales Andreassi, foi a opção seguida por Andreia Miranda Martins, 32. 
A esteticista saiu do hospital onde havia trabalhado por três anos e, dizendo sentir-se "perdida" 
profissionalmente, decidiu fazer um curso sobre empreendedorismo. A partir daí começou a 
sonhar em ter um negócio. 
 
Após ter trabalhado em uma clínica de estética, iniciou um curso técnico na área e pretende se 
formar em medicina estética. "Assim que terminar o técnico, vou procurar apoio e montar meu 
centro estético. Espero que aconteça ainda neste ano", planeja. 
 
A família da esteticista está toda mobilizada para o novo empreendimento. O marido, Adilson 
Sassi, 39, sempre trabalhou como representante comercial, mas se matriculou num curso de 
podologia com a intenção de auxiliar a mulher na clínica. Já a filha do casal, Bárbara Miranda, 16, 
está de olho na vaga de recepcionista que deve surgir no centro estético. 
 
Acerto e erro 
O microempresário Eduardo Fernandes Folego, 37, afirma que tudo o que fez e aprendeu para ter 
a sua padaria foi "dar a cara para bater e ir ver como era". Ele nunca fez um curso específico de 
panificação, mas freqüentou aulas rápidas e gratuitas para melhor administrar os negócios. 
 
"Além de fazer cursos, é fundamental em um empreendedor participar de feiras e de eventos 
ligados à área que quer atuar", diz. Diariamente, sua padaria atende 1.300 clientes. Ele conta que 
negocia com 30 fornecedores e que tem 20 funcionários. 

 
 
Leia Mais 
 
Aposentado se endivida para realizar sonho  
 
O aposentado Gilvásio Pereira, 55, juntou a velha impressora e um computador e resolveu fazer 
cartões de visita para aumentar a renda familiar. Procurou o Sebrae e fez um curso de cinco 
sábados consecutivos. 
 
A partir daí, só aumentou sua vontade de ver a gráfica funcionando. Por meio da instituição, cada 
um dos alunos poderia ter acesso a um empréstimo no valor de R$ 5.000, no ano de 2000. 
Como a quantia seria insuficiente (uma impressora profissional custava aproximadamente R$ 50 
mil), tentou comprar uma usada, mas não conseguiu. 
 
Com todo o conhecimento técnico adquirido em um curso de artes gráficas, ele resolveu comprar 
tudo o que fosse necessário para abrir a gráfica em 2001. 
 
"Foram 34 cheques pré -datados, no valor total de R$ 40 mil reais, e três anos pagando os 
cheques", lembra. 
 
Hoje a gráfica emprega cinco pessoas diretamente e outras cinco indiretamente. 
 
Crédito para capacitação 
Segundo a gerente da área de educação do Sebrae-SP, Mara Sampaio, a entidade fornece, além 
de apoio para a capacitação profissional, o acesso ao crédito.  



"Atualmente esse é um fator fundamental para a introdução de tecnologias modernas e o 
emprego de novos conhecimentos", afirma. 
 
Em parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, a entidade dispõe de uma 
série de linhas de crédito destinadas ao financiamento das micro e pequenas empresas com 
recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 

 
 
Leia Mais 
 
Orientar empresário é foco de entidades 
 
Além de buscar formação, o empresário pode obter apoio técnico gratuito com instituições, que, 
para isso, promovem uma espécie de concurso. 
 
Ações desse tipo têm sido feitas por entidades como o Instituto Empreender Endeavor, a Ashoka 
Brasil e também, com apoio técnico dado por alunos, a Mercatus. 
 
O Instituto Empreender Endeavor afirma que a solução para os principais problemas do país está 
na geração de empregos e que a forma mais adequada de promovê-los é apoiando 
empreendedores de alto potencial. 
 
Para isso a Endeavor atua de duas maneiras: ao apoia r empreendedores inovadores e ao 
disponibilizar material educacional gratuito por meio de work- shops semanais e acervo virtual. Os 
workshops são ministrados por executivos de renome. 
 
Os eventos são divididos em quatro blocos temáticos durante o ano. O primeiro é voltado ao 
empreendedor iniciante. Na segunda etapa, gerenciamento da empresa é o tema escolhido. Em 
seguida, os workshops tratam de questões financeiras nos negócios e, por último, falam sobre a 
perpetuação do empreendimento. 
 
Os eventos podem ser acompanhados pela internet. Para participar, basta se cadastrar 
gratuitamente no site. 
 
A Mercatus, unidade de negócios da Universidade Cruzeiro do Sul, oferece consultoria gratuita 
para micro e pequenas empresas. A orientação é dada por alunos do MBA. Além da consultoria, a 
instituição oferece palestras sobre gestão de negócios. 
 
Já a Ashoka é uma organização internacional sem fins lucrativos que identifica e investe em 
empreendedores sociais, além de promover o prêmio Empreendedor Social Ashoka-Mckinsey. 
 
Esse prêmio tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de conceitos de negócios inovadores, 
além de capacitar OSCs (Organizações da Sociedade Civil) a planejar e implementar seus 
negócios, aliando sustentabilidade, geração de receitas e impacto social. 
 
Fundação Ashoka: www.ashoka. org.br; Instituto Endeavor: www.iee.org.br; Mercatus: 
0/xx/11/3385-3101 
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