
Cartilhas ajudam empresas a melhorar a gestão 
Da Redação 
 
Empresário de SP teve que fechar companhia por falta de conhecimento. 
 
Por falta de conhecimento em gestão administrativa, o empresário paulista Leonardo Pinheiro teve 
que abandonar um negócio de família. A pequena fábrica de móveis em São Paulo, que havia sido 
do pai de Pinheiro, teve que ser fechada por problemas financeiros. Mesmo tendo que abrir mão 
do segmento moveleiro, o empresário não desistiu do mercado e, com ajuda do Sebrae, aprendeu 
a solucionar problemas e a descobrir caminhos alternativos para controlar gastos e gerar lucros 
para sua empresa.  
 
Foram dois anos de "dor de cabeça", como o próprio empresário define. Aparentemente, a 
empresa tinha tudo para dar certo, credibilidade e produto e serviço de qualidade. Mas os oito 
funcionários, o alto custo do material, uma reforma fora de hora e a falta de conhecimento em 
administração financeira obrigaram Pinheiro a interromper o sonho construir um grande 
empreendimento familiar. O custo era alto chegava a R$ 48 mil, contra R$ 30 mil do faturamento 
mensal.  
 
No final de 2004, ainda com esperanças de recuperar a empresa que havia assumido em 2002, 
Pinheiro procurou o Sebrae. As primeiras informações que recebeu foram sobre custo, fluxo de 
caixa e marketing, mas para ele, a grande descoberta foi a cartilha "Saiba Mais", série editorial 
publicada pela instituição que aborda assuntos de diversas áreas de interesse do universo da 
pequena empresa, como finanças, organização empresarial, comércio exterior, jurídica e 
produção.  
 
Voltado para empresários que já possuem um negócio ou para futuros empresários, o "Saiba 
Mais" mostra ao público os diversos desdobramentos dos problemas ocorridos nas empresas, as 
conseqüências futuras, possibilidades de soluções e caminhos alternativos. De acordo com 
Alecssandro Araújo Souza, consultor da Unidade de Orientação Empresarial do Sebrae em São 
Paulo, a cartilha também funciona como memória sobre o que foi orientado no primeiro contato 
com a instituição e como fonte de informação posterior.  
 
Pinheiro concorda. Segundo ele, todos os seus funcionários leram as instruções contidas nas 
cartilhas. "Sempre que surgem dúvidas, leio as cartilhas, que podem ser consultadas, inclusive, 
durante os atendimentos. Aprendi que, quanto maior a informação, menor a margem de erro", 
disse o empresário, em entrevista à Agência Sebrae de Notícias (ASN).  
 
Por idéia da mulher, Mônica, o empresário abandonou o segmento de móveis e abriu uma loja de 
artigos infantis, a Empório Peralta, que comemora um ano de inauguração no final do mês. 
Atualmente, Pinheiro conta com a ajuda de três funcionários e diz estar contente com a nova 
escolha. "Tentei de tudo, fiz pesquisas e visitei concorrentes até ver que aquele negócio só estava 
me prejudicando, até familiarmente. Hoje não tenho nem metade da dor de cabeça que tinha", 
afirmou. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 mar. 2006, Seu Negócio, p. B20. 
 


