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Para ser sustentável, crescimento deve estar acompanhado de mudanças no gerenciamento. 
 
Ver a firma crescer e prosperar é o maior desejo de qualquer micro ou pequeno empresário. Foi 
com esse objetivo, por exemplo, que, em 2005, mais de 29 mil empreendedores buscaram o 
apoio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para investir, 
principalmente, em compra de máquinas, equipamentos e veículos. Porém, para que esse sonho 
não acabe em pesadelo, é preciso tomar uma série de cuidados. 
 
O primeiro deles, dizem consultores, é não perder a capacidade de atender às necessidades da 
clientela de forma personalizada, ágil e flexível, uma das principais vantagens competitivas dos 
estabelecimentos de pequeno porte. 
 
"À medida que crescem, eles tendem a perder o contato com o cliente. É aí que mora o perigo", 
ressalta Alecsandro Araújo de Souza, consultor do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas). 
 
Para não cair nessa armadilha, é preciso visualizar o futuro da firma antes do início das operações 
(leia dicas no quadro ao lado). "O empreendedor precisa pensar grande, preparar-se para crescer. 
É fácil perder o fio da meada e, daí para a falência, é um passo", alerta Marco Antonio Gregori, 
professor da Business School São Paulo. 
 
A dificuldade de o dono conciliar atendimento e gestão é freqüente na expansão da empresa. "É 
um momento crucial, pois o cliente confia no dono, que é símbolo da credibilidade da empresa. 
Cabe ao empreendedor fazer com que a confiança seja depositada na firma, não nele", diz Souza. 
 
Para isso acontecer, uma das alternativas é a profissionalização da gestão, como indica Walmir 
Frare, sócio do grupo Novarede. "Aprendi a delegar tarefas. Foi difícil confiar nas pessoas, mas 
era necessário", conta. Frare optou ainda por constituir um conselho consultivo. "Ele nasceu de 
uma associação dos próprios franqueados. Era uma forma de ter outras visões sobre o negócio." 
 
Novos horizontes 
 
No caminho do crescimento, o empreendedor se depara com duas opções que podem definir seu 
sucesso futuro: ampliar a área de atuação, conquistando mercado em novas regiões, ou aumentar 
a gama de produtos e serviços. 
 
O empresário Renato Mendes, da Raja Comunicação, decidiu apostar na primeira alternativa e 
abocanhou mercado nos EUA. "Soubemos por um cliente que uma gigante americana de jogos 
para celular abriria concorrência. Conquistamos a conta e, agora, queremos expandir ainda mais 
os negócios no exterior", diz Mendes, que planeja ampliar os contatos nos EUA participando de 
uma feira de jogos em junho. 
 
Sócio da Encma (marketing de relacionamento), Gustavo Verginelli também adotou como tática 
de expansão a transposição de fronteiras -mas por meio da internet, com o Portal do Leitor. 
O site, que nasceu como um produto de sua empresa de marketing, cresceu tanto que se tornou 
independente. "As firmas são sinérgicas. Uma serve de laboratório -e cliente- para a outra." 
 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 9 abr. 2006, Negócios, p. 29. 
 
 


