
Planejar ajuda a enfrentar sazonalidade
Questão está presente em todos os setores, mas penaliza empresa despreparada

Para especialistas, a
principal dificuldade dos
empresários é conseguir
encaixar seu produto em
um novo mercado em
momentos de baixa
procura

Estar preparado para os períodos
de baixa demanda pode significar
a diferença entre a sobrevivência
ou a morte de uma pequena ou mi-
cro empresa. Por esse motivo, pla-
nejamento é a palavra de ordem
para osempreendedores, que pre-
cisam buscar alternativas para fu-
gir à sazonalidade e conseguir
manter seu negócios em épocas
em quea procura é pequena ou até
mesmo inexistente.

O problema, segundo o consul-
tor de marketing do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas de São Paulo (Sebrae-SP),
João Abdalla, está presente em to-
dos os setores da economia, mas
penaliza principalmente quem
não planeja o impacto das oscila-
ções do mercado e não consegue
enxergar um novo foco para seu
produto.

• Para Abdalla, uma das princi-
pais dificuldades dos empresa rios
é justamente essa: encaixar seu
produto em um novo mercado em
um momentodebaixa procura.

"Muitos empreendedores nos
procuramcomessadificuldadeea
orientação é sempre fazer com
que o produto seja apresentado a
outros clientes. É preciso encon-
trarnichosalternativos para cobrir
pelo menos os custos fixos", afir-
ma oconsultor.

Nãoésomentea baixa procura,
porém, que deve ser motivo de
preocupação. A empresa deve es-
tar preparada para os períodos de
alta onde a demanda pode surpre-
ender e comprometer o atendi-
mento e estoques previstos, como
ocorrenoNataltodososanos.

"Encontramos casos deempre-
sas que vendem produtos natali-

nos, porexemplo,equetrabalham
a todo vapor durante dois meses
seguidos. No resto do ano, porém,
a empresa praticamente pára. É
preciso preparo para as duas si-
tuações", pondera o consultor.

Reposicionamento
Adotar uma estratégia de reposi-
cionamento de produto, segundo
Abdalla, pode dar bons resultados
paraaempresa.Elecitaoexemplo
de um empreendedor que utiliza-
va um espaço para a realização de
feiras sazonais, e que enxergou a
possibilidadedealugá-loparajan-
taresefestasdeformatura.

"É claro que isso tem que partir
do próprioempreendedor, porque
a questão é de sobrevivência. Se
não procurar uma alternativa, a
empresa corre o risco de ficar fe-
chada durante três ou quatro me-
ses e ter sérios problemas de fluxo
decaixa",analisa.

O objetivo do Sebrae-SP na
orientação do empreendedor é in-
centivá-lo a fazer uma previsão de
seu ponto de equilíbrio, ou seja,
quanto precisa vender para pelo
menos a empresa empatar receita
edespesa.

Plano de negócios
O coordenador de pesquisas

econômicas do Sebrae-SP, Marco
Aurélio Bedê, afirma que a sazo-
nalidade é um fator importante
que deve ser avaliado no plano de
negócios da empresa, ainda antes
as atividades começarem. O em-
presário deverá iniciar seu negó-
cio com uma análise de mercado
dentro do planejamento, verifi-
cando quem são os seus clientes,
onde eles estão e quantos são,
quem são os seus concorrentes,
diretos e indiretos, e quais os pon-
tos fortes e fracos destes concor-
rentes. O mapeamento de merca-
dotemoobjetivodesaberseexiste
demanda para determinado pro-
duto, verificando se é um negócio
novo, se é um mercado maduro, se
está em crescimento ou se é um
mercado onde não há mais mar-
gem para seganhardinheiro.

Depois da avaliação, o empre-
endedor deve partir para a análise
financeira do negócio, estudando
a viabilidade econômica do em-
preendimento, no qual serão veri-
ficado dados como custo fixo, des-
pesas, compras de equipamentos,
aluguelepessoal.

Bedêapontaqueapenasospro-
dutos de consumo regular ou que
atendem a necessidades básicas
não sofrem grande impacto da sa-

zonalidade. Por outro lado, há se-
tores com oscilações de mercado
evidentes, como a venda de pro-
dutos natalinos ou de itens típicos
dealgumasestaçõesdoano.

Impactos diferenciados
Segundo Bedê, a sazonalidade

é um problema que afeta todos os
setoresdaeconomia,apesardeter
impactos diferenciados em cada
um deles. "Na economia como um

todo também é possível verificar
movimentos sazonais claros, po-
rém mais amplos", afirma o eco-
nomista.

Bedê calculou a média de fatu-
ramento das micro e pequenas
empresas do estado de São Paulo
nos últimos três anos e mapeou o
comportamento sazonal do mer-
cado. Segundo ele, embora ofatu-
ramento médio das empresas te-
nhasidodeR$14.889pormês,são

verificadospicoserecuosnasven-
dasdeacordocomaépocadoano.

"No conjunto das micro e pe-
quenas empresas há meses mais
fracos, como janeiro e fevereiro,
seguido de março, um mês de re-
cuperação. Há um pico em maio,
devido às vendas do varejo asso-
ciadas ao dia das mães, que é con-
siderado o segundo Natal para o
comércio", compara ele.

Bedê salienta que outra carac-
terística marcante da sazonalida-
de é que o segundo semestre do
anoésemprede melhores resulta-
dos que o primeiro. "Esse efeito
está associado a um período de
aquecimento da indústria, nos
mesesdeagosto,setembroeoutu-
bro, por causa das encomendas
para o fim de ano e a um período
muito bom para o comércio, nos
meses de novembro e dezembro,
por causa do recebimento do 13°
salários pelosconsumidores".
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