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Não fazer plano de negócios e gastar além do faturamento estão entre os principais erros 
 
Planejamento, controle de custos, capital de giro. Expressões que deveriam fazer parte do 
vocabulário de todo empresário, há algum tempo eram quase desconhecidas para Wellington 
Oliveira. Franqueado da Flash Courier, o empreendedor achou que para manter as contas em dia 
e ter lucro bastava operar a loja. Resultado: dívidas. Oliveira não é caso raro. Segundo pesquisa 
do Sebrae com 470 mil empresas, não fazer planos de negócios, investir sem planejar, não 
controlar custos, subestimar o capital de giro e fazer dívidas sem controle são os dez pecados 
mais comuns entre empresários. 
 
Sem fazer controle de custos, as despesas do franqueado da Flash, Wellington Oliveira se 
equipararam à receita, sem espaço para lucro. A saída foi tomar empréstimos e continuar se 
endividando. "Cheguei a dever R$ 58 mil, porque para quitar os empréstimos acabava pegando 
outros. Paguei R$ 3 mil mensais só de juros", recorda o empresário. Oliveira é mais um dos 
tantos pequenos empresários que cometem erros básicos de gestão. Não fazer planos de 
negócios, investir sem planejamento, não controlar custos estão entre os 10 pecados mais 
cometidos pelas empresas, segundo pesquisa do Sebrae. 
 
Os custos fixos foram a armadilha enfrentada por Roberto Campos, sócio do Bar Exclusivo, na 
Barra da Tijuca. Ao abrir a empresa, o empresário confessa que sentiu dificuldades para controlar 
essas despesas. "É dif ícil não gastar muito na montagem da loja. Isso faz com que seja 
complicado manter as despesas sob controle logo no início", admite Campos que conseguiu 
equilibrar as contas. 
 
Nem sempre, porém, a situação é reversível. Os investimentos mal dimensionados levaram a 
empresa de alimentos Bretzke à concordata em 2001. A companhia apostou em modismos de 
mercado, utilizando processos de gestão que não eram compatíveis com sua estrutura, lembra o 
empresário Guido Bretzke, da segunda geração da família proprietária da empresa. "Pagamos 
caro por não fazer uma avaliação precisa do que era realmente necessário", lembra Bretzke, 
acrescentando que a companhia gastou mais do que faturava. 
 
Não é à toa que a taxa de mortalidade empresarial no Brasil seja alta. Pesquisa realizada pelo 
Sebrae e divulgada em agosto do ano passado, tendo como base os anos de 2000, 2001 e 2002, 
revela que 49,4% das empresas encerraram as atividades com até dois anos de existência, 56,4% 
com até três anos e 59,9% não sobrevivem além de quatro anos. 
 
- A maioria delas fecha em prazo tão curto por causa da falta de preparo dos empreendedores. O 
perfil do gestor dessas companhias, que costumam ser familiares, é controlador. Falta 
profissionalismo em algumas dessas organizações - comenta Haroldo Caser, consultor do 
Sebrae/RJ. 
 
Franqueada da rede de decoração Imaginarium, no Shopping da Gávea, Tatiane Ferreira admite 
que sua principal dificuldade é delegar tarefas. A empresária conta que costuma ficar na loja seis 
horas por dia e levou seu computador pessoal para controlar tudo do shopping. O problema, 
acredita, é a dificuldade de encontrar profissionais qualificados no varejo. "A maioria dos 
vendedores não vê a atividade como profissão. Então, prefiro centralizar tudo", confessa Tatiane. 
 
Melina Molchansky, proprietária da loja Melinah de decoração também no Shopping da Gávea, 
concorda com a franqueada da Imaginarium, afirmando ser muito difícil descentralizar as funções 
e decisões. "Foi complicado encontrar um assessor de vendas especializado. Quando encontrei o 
profissional ideal, dividi as funções", conta Melina. O relacionamento com a equipe também é 
complicado. "Às vezes, é difícil separar o profissional do pessoal", completa Melina.  



Dificuldade para estipular preço 
 
O cálculo do preço a ser cobrado pelos produtos e serviços foi um dos pecados apontados na 
pesquisa do Sebrae com 470 mil empresas. Vender o produto por um preço mais baixo do que 
deveria foi o erro no seu empreendimento, acredita Frank Rogério, diretor da Fran Press, empresa 
que presta serviços de comunicação. 
 
- Quando começamos, ainda não éramos conhecidos no mercado, então tínhamos que vender 
nossa mão-de-obra por um preço mais baixo - argumenta Rogério. Atualmente, o empresário diz 
privilegiar os clientes fixos para diminuir os riscos. 
 
Dificuldades na gestão financeira é  problema bastante comum no início. O empresário italiano 
Marco Aurélio Sedrez, proprietário da fábrica de mosaicos Mosarte, correu um grande risco 
quando abriu sua companhia. "Comprei um equipamento que custava cerc a de US$ 34 mil, 
pagando US$ 8 mil e financiando o restante", conta o empresário, que foi diretor industrial da 
Portobello.  
 
Claudia Bittencourt, da Bittencourt Consultoria, acredita que outro problema são as condições em 
que se vira empresário. "Muitos abrem empresa simplesmente por não conseguirem colocação no 
mercado. Isso faz com que não tenham afinidade com o negócio", explica.  
 
Vender parcelado viagens de passeio sem conhecer os antecedentes dos clientes foi um erro 
cometido por Alexandre Gonzaga, franqueado da Fly Tour.  "É difícil avaliar a situação financeira 
do cliente nas vendas a prazo", comenta. 
 
Prestar um serviço e não receber o pagamento foi outra das dificuldades enfrentadas pela Fran 
Press. Segundo Frank Rogério, isso acontecia principalmente quando os contratantes não eram 
clientes fixos da companhia.  
 
Wellington Oliveira, da Flash Courier, lembra que foi difícil se recuperar depois dos erros. Ele e 
seus sócios tiveram que vender bens, como carros, e segurar as despesas da loja. Tudo passou a 
ser anotado e controlado. Compras a prazo, só com consulta aos órgãos de proteção ao crédito. A 
mudança deu certo. "Hoje tenho três franquias e as finanças estão bem equilibradas", comemora. 
 
Os pecados 
 
1. NÃO fazer plano de negócios 
2. INVESTIR sem planejamento 
3. NÃO controlar custos 
4. CALCULAR mal o preço 
5. SUBESTIMAR a importância do capital de giro 
6. VENDER a prazo sem verificar a capacidade de pagamento do cliente 
7. CENTRALIZAR demais informações, decisões e funções 
8. FAZER dívidas maiores do que sua capacidade de fazer dinheiro 
9. USAR o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais 
10.TENTAR cobrir os déficits da pessoa jurídica usando o crédito da pessoa física 
Fonte: Sebrae 
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