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Gastos imprevistos e dedicação total são obstáculos enfrentados pelos novos empresários. 
Dinheiro, dinheiro, dinheiro. São os três principais problemas com que se depara a maior parte 
das pessoas que se lançam em uma nova aventura empresarial. Gastos imprevistos brotam de 
todos os lados e, em certas ocasiões, as receitas tão esperadas demoram bem mais tempo 
para aparecer.  
 
"O excesso de otimismo no cálculo das possibilidades da empresa é uma das razões mais 
freqüentes de quebra ou de problemas entre as pequenas e médias empresas", explica o 
diretor de uma companhia de consultoria em Madri.  
 
Mas as finanças não são a única dor de cabeça para os empreendedores. O tempo dedicado ao 
novo projeto costuma ultrapassar os limites de uma jornada diária normal de trabalho. 
"Trabalhava até 18 horas por dia, de segunda a segunda, sem descanso. Os primeiros meses 
foram desgastantes ao máximo. Não achava um jeito de estabelecer certos limites. Além 
disso, minha esposa trabalhava comigo no projeto, e não parávamos de trabalhar nem na 
cama", comenta J.A., que montou sua empresa em Barcelona há três anos.  
 
Os nervos são maus conselheiros. Muitos empresários, que partem com uma idéia clara do 
negócio, começam a vacilar à medida que surgem possibilidades de receitas imprevistas. "Nós 
nos afastamos de nossa idéia inicial do negócio. Começamos a aceitar trabalhos que estavam 
fora da nossa área de especialidade só para garantir um faturamento, mesmo que pequeno. E 
este foi um grave erro. No final, fazíamos muitas coisas mal feitas. Foi difícil entender que isso 
ocorria devido à pressão para conseguir fluxo de caixa ", confessa M.J., diretora de uma 
pequena agência de comunicação.  
 
Um dos problemas que mais afetam as pequenas empresas é o da defasagem entre as 
entradas e as saídas de capital. Muitas vezes os fornecedores devem ser pagos no ato, mas as 
empresas demoram até seis meses para poder cobrar e receber suas faturas.  
 
"Somos nós, os pequenos que financiamos as grandes empresas", queixa-se Gonzalo Sánchez, 
sócio de uma pequena empresa. Além disso, em seu caso, o fato de ser jovem representou 
uma dificuldade adicional no negócio. "Com 25 anos, você vai ao banco pedir um empréstimo e 
eles exigem um avalista", afirma. No caso de Raquel Santamaría, sócia da galeria de arte 
Tribeca, de Madri, o que aconteceu foi exatamente o contrário. "Quando você passa dos 30, 
deixa de ter acesso aos créditos oficiais voltados para os jovens empreendedores", comenta. 
Ela e sua sócia conseguiram um crédito modesto para mulheres empresárias, e cada uma 
delas ainda teve que pedir um crédito pessoal antes de começar a atividade. "É claro que você 
fica com medo quando encara um investimento tão importante, mas para nós era um passo 
lógico. Tínhamos a idéia e queríamos pô-la em prática", diz Santamaría.  
 
A ilusão é um dos componentes mais abundantes entre os empreendedores. Sánchez afirma 
que existe um considerável grau de camaradagem entre os jovens empresários. "Nós nos 
ajudamos reciprocamente e além disso contamos nossos pequenos truques. Você aprende e 
ensina ao mesmo tempo", diz. Ela se filiou à Associação de Jovens Empresários (AJE) para 
aumentar sua base de contatos e relações.  
 
Com o passar dos dias, se as coisas começam a andar bem, a pressão vai abaixando, mas 
apenas um pouco. "Continuo pensando 24 horas no negócio, mas no início havia mais 
incerteza", reconhece Sánchez.  
 
Os empresários vêem os meses passar sem poder cobrar um tostão, e os nervos também se 
ressentem disto. "Tinha de pagar meus colaboradores e eu não conseguia ficar com um euro 
sequer. Às vezes, acabava transmitindo esta preocupação para as pessoas da minha equipe e 
isso bastava para que o clima de trabalho piorasse muito", confessa M.J.  
 



Atualmente, os empreendedores começam a ter cada vez mais noção de que não são super-
homens. A busca de ajuda, a necessidade de apoiar-se em redes e associações e a 
possibilidade de subcontratar certos serviços e atividades especializadas são algumas das 
estratégias mais utilizadas.  
 
"Começa a haver mais consciência, sobretudo entre os jovens. Há mais interesse em preparar-
se em matéria de gestão, e as pessoas reconhecem mais que devem buscar ajuda profissional 
para certas questões", comenta Yolanda Esteban, sócia da Óptima Centro de Negócios, uma 
empresa que presta serviços a pequenas e médias companhias e também a empreendedores.  
 
Apesar de toda a ajuda, de todas as possibilidades de cooperação e do desabafo, os 
empresários sabem que o caminho continua repleto de exigências. "Vou para casa e continuo 
remoendo os problemas do dia. Para ser empreendedor são necessárias determinadas 
qualidades pessoais, como a capacidade de assumir riscos e aprender a separar, o máximo 
possível, a vida profissional da vida pessoal e familiar", afirma Esteban.  
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