
Planejar é sinônimo de sucesso
Informação e organização podem garantir o futuro de seu empreendimento

Arte DCI

Abrir o próprio negócio
não é uma tarefa simples. O
empreendedor deve buscar
informações para garantir
que sua empresa faça parte
da lista daquelas que con-
seguem prosperarem um ce-
nário onde muitos negócios
ainda não superam os cinco
primeiros anos de existência.
Atualmente o número de
mortalidade é de 56%, um
resultado ainda alto, mas em
queda nos últimos anos jus-
tamente porque os empre-
sários estão cada vez mais
conscientes da importância
dos planos de negócios.

O plano de negócios é o
projeto de criação do em-
preendimento, uma ferra-
menta na qual o empresário
pode planejar e decidir a
respeito do futuro da em-
presa. O empreendedor de-
ve elaborar questões como
"onde quero chegar?",
"quando iniciarei as ativida-
des?", "que estratégia uti-
lizarei?", "quanto vou gas-
tar?" e "qual será o retorno
do meu investimento?", en-
tre outras. A análise deta-
lhada dos itens é fundamen-
tal para que o empreende-
dor observe a viabilidade do
negócio, analise o volume de
recursos que precisará dis-
por, avalie o novo empre-
endimento do ponto de vista
mercadológico, técnico, fi-
nanceiro, jurídico e organi-
zacional, observe a atuação
da concorrência e atraia
clientes e fornecedores. E es-
ses são apenas alguns dos
itens a serem observados.
Ajuda nas decisões

De posse dessas informa-
ções, é possível implantar o
projeto de forma mais segura e
menos sujeita a possíveis sur-
presas. "O plano de negócios é
fundamental para quem tem
uma empresa ou pretende
abrir uma. Ele é importante
para que o empresário ob-
tenha informações e possa to-
mar decisões de forma cons-
( ciente, revela o consultor da

área de orientação empresa-
rial do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo (Sebrae-SP), Renato
Fonseca de Andrade.

O plano de negócios não
tem um caráter estático, mas
sim, dinâmico. Na medida
em que haja mudanças de
cenário no mercado, na eco-
nomia, na tecnologia ou nas
ações dos competidores, de-
ve ser feita a revisão do pla-
nejamento. Não existe uma
estrutura rígida e específica
para a elaboração de um

plano de negócios. Cada
empresário pode ter seu pró-
prio planejamento. Basta
considerar seus objetivos,
seus produtos e serviços, seu
mercado, sua estratégia de
marketing e sua situação fi-
nanceira.

O Sebrae-SP também ofe-
rece auxílio, informações e
caminhos para que o em-
preendedor compreenda
quais quesitos no planeja-
mento de sua empresa são
fundamentais para garantir
bons resultados futuros.

Ainda dá tempo
Renato Fonseca de Andra-

de acredita que as análises
feitas no início do projeto
podem representar menos
energia e dinheiro gastos no
decorrer do trabalho de im-
plantação do negócio. No
caso dos empresários que
não iniciaram o projeto com
um plano de negócios, mas
querem adotar um modelo
de gestão que possa ajudá-
lo a crescer mais que os con-
correntes, o caminho mais
fácil é o de focar na or-

ganização e buscar ajuda es-
pecializada.

Para isso, o Sebrae-SP ofe-
rece desde cursos básicos de
gestão até de aulas de ex-
celência em liderança. "Nós
oferecemos uma série de fer-
ramentas, mas é importante
que o empresário tenha in-
teresse em buscar informa-
ções, traze-las para o dia-a-
dia da empresa e colocá-las
em prática", diz Andrade.
Mortalidade

De acordo com o último
levantamento do Sebrae-SP,
nada menos do que 29% das
empresas criadas entre 2004
e 2005 deixaram de existir
antes de completar o pri-
meiro ano de atuação. O
percentual, em termos acu-
mulados, sobe para 42% en-
tre empresas com dois anos
de atuação, para 53% no
terceiro ano das empresas e
56% no quarto e quinto anos.
O número é ainda mais ex-
pressivo se levarmos em con-
ta que em 2004 foram aber-
tas quase 130 mil empresas
limitadas e individuais no Es-
tado de São Paulo.

A análise dos números do
último levantamento do Se-
brae-SP, no entanto, não po-
de ser feita de forma isolada.
A taxa de mortalidade ainda
é grande, mas já é possível
perceber uma redução nes-
ses casos. O número de em-
presas que fecharam no pri-
meiro ano de atuação caiu
de 32% em 2000/2001 para
29% em 2004/2005,de 44%
para 42% entre as empresas
com dois anos, de 56% para
53% entre as empresas com
três anos, de 63% para 56%
entre as empresas com qua-
tro anos e de 71 % para 56%
entre as empresas que com-
pletam cinco anos de exis-
tência, sempre consideran-
do-se o mesmo período de
comparação.
Informações

Para saber mais sobre pla-
nos de negócio ou obter ou-
tras informações sobre como

Comece Certo
orienta projeto de
empreendedores

Uma das ferramentas que o
Sebrae-SP oferece aos em-
preendedores é a série Co-
mece Certo, uma coleção de
88 títulos que apresenta os
requisitos legais, tributários e
de gestão necessários para a
abertura de uma empresa.

A série auxilia o empre-
endedor na tomada de de-
cisões e avaliação da via-
bilidade do negócio, em
questões como controle fi-
nanceiro, importância da
gestão voltada a resultados e
montagem e desenvolvimen-
to do empreendimento. "Na
verdade não há um bom ou
mau negócio, o que existe
são negócios bem ou mal
planejados e operacionaliza-
dos", afirma Reinaldo Mes-
sias, consultor de produti-
vidade do Sebrae-SP.

O empresário Leonardo Pi-
nheiro foi uma dos benefi-
ciados com o Comece Certo.
Dono do Empório Peralta des-
de 2001, ele procurou o Se-
brae no ano passado. "O ma-
terial me mostrou como eu
tinha começado errado. Agora
já percebemos como aumentar
a fidelidade dos clientes e con-
seguimos planejar melhor
nosso estoque e nossas pro-
moções".

planejar a abertura de em-
presas, ligue para o telefone
0800-780202, acesse o Por-
tal do Sebrae-SP (www.se-
braesp.com.br) ou visite os
postos de atendimento e os
escritórios regionais do Se-
brae-SP.
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