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C
onversando com um amigo, grande defensor das pequenas 
e micros empresas, ficou bem claro para mim que alguns 

pequenos empresários não tinham oportunidade de melhorar 
seus conhecimentos, pois tudo que estava disponível para a 
atualização desses empresários, era muito técnico e com regras 
e fórmulas complicadas. Longe de mim criticar os ensinamentos 
das universidades e institutos de ensino, indispensáveis ao 
desenvolvimento humano, mas, muito profundo para homens 
práticos que não estão acostumados a vocabulários do contabilizes 
e economês.

A finalidade desse livro é falar de maneira simples e prática, 
dando exemplos do dia a dia dos empresários das micro e pequenas 
empresas, sem maiores complicações e sem qualquer compromisso 
com o acadêmico, relatar fatos corriqueiros e sugestões para a 
solução de problemas comuns à esses empresários urbanos e rurais.

Qualquer leitor que me dê o prazer da sua leitura, não deverá 
esperar se tornar um acadêmico ou doutor em administração, mas 
certamente terá uma nova visão da sua empresa e das possibilidades 
de mudanças para melhorar a vida, de seus clientes, colaboradores, 
fornecedores e sua própria vida.

O mundo muda a cada minuto e cada vez com maior 
velocidade. As margens de lucro dos grandes, médios, pequenos 
e micros empresários diminui a cada dia e essas pessoas precisam 
se atualizar, em busca de novas técnicas que lhes permita manter 
seus negócios.

Como informam as estatísticas, aproximadamente  40% das 
empresas novas fecham as portas nos dois primeiros anos de suas 
vidas e perto de 50% das empresas fechavam até o terceiro ano 
(dados de 2010). Acredito que uma grande parte das falhas estão 
relacionadas nas paginas seguintes. Bom proveito.

PREFÁCIO



O beabá do Empreendedor

5

T
udo que fazemos, implantamos ou construímos na vida, 
primeiro temos que gastar algum tempo idealizando nossa 

vontade. Essa é uma parte importante do desenvolvimento das 
nossas ideias e indispensável para qualquer realização. Quando 
idealizamos uma empresa, temos que chegar a detalhes, ver 
várias possibilidades, verificar quais as opções que temos e 
tentar desde o inicio diminuir a ocorrência de erros.

Falando em erros, esses são, sem dúvida, o grande problema 
dos empreendedores, pois, segundo estudos, quase 60% das 
empresas novas, que fecham as portas nos dois primeiros anos 
de vida, fecham por erros graves.

Certamente com uma boa idealização, uma previsão dos 
acontecimentos, iremos minimiza nossas falhas e o imprevisto 
será muito menor. Assim, vale a pena gastar algum tempo 
pensando nas possibilidades, para podermos implantar uma 
empresa que realmente seja útil à comunidade e seus futuros 
clientes. Chamamos isso de Planejamento.

Para facilitar a nossa tarefa de pensar a empresa, temos 
que em primeiro lugar lembramos que uma empresa tem 
por finalidade facilitar a sobrevivência de outras pessoas, ou 
seja, ela só terá sucesso caso, seu resultado, seja benéfico para 
alguém. Continuando esse raciocínio, vamos chamar esse 
alguém de CLIENTE, pois esse sim tem que ser atendido em 
suas necessidades. Uma empresa só tem necessidade de existir 

PENSANDO A EMPRESA
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caso seus clientes sintam sua falta no fechamento, caso seus 
clientes necessitem da sua sobrevivência.

Vamos continuar a pensar nossa empresa, então a existência 
de clientes é fundamental para o sucesso, ou seja, temos que nos 
assegurar que o produto ou serviço que pretendemos colocar 
no mercado é necessário para nossos futuros consumidores.

Em um treinamento de técnicas de vendas que fiz, o 
instrutor perguntou o que era necessário para realizarmos uma 
venda. Varias respostas foram dadas pelos alunos como: Um 
bom produto, garantia de fabrica, ter um bom preço, estar 
disponível e uma serie de outras características necessárias.

Nessa hora, depois de listar no quadro negro as diversas 
características necessárias, o professor pegou o relógio que 
usava, era de boa marca, estava disponível para entrega, ele 
dava garantia de 5 anos, valia quinhentos reais e ele perguntou 
quem venderia aquele relógio por dez reais em menos de dez 
minutos. Vários foram os vendedores que achavam possível a 
venda, o professor escolheu um aluno e disse que ele teria 10 
minutos para realizar a venda, contanto que não fosse ele, o 
aluno, o comprador. O escolhido concordou com a observação 
do mestre e iniciaram a contagem do tempo. Só teve um 
detalhe, o professor trancou no banheiro o aluno escolhido, 
sem o celular, para a venda do relógio e depois de 10 minutos 
abriu a porta e perguntou: VENDEU?

A resposta veio em seguida, NÃO, não tinha ninguém para 
comprar. Em seguida disse o mestre: “Tudo pode ser vendido, 
não importa o preço, não importa a qualidade, a única coisa 
indispensável para a realização de uma venda é existir um 
cliente”. Essa mensagem que recebi naquele treinamento foi de 
grande valia para minha vida empresarial, pois ficou muito clara 
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a necessidade de satisfazer a necessidade do cliente. Cliente é 
todo aquele que necessita do resultado do meu trabalho. Tudo 
que faço é voltado para sua necessidade e satisfação.

Temos então que definir com a maior clareza possível o tipo 
de cliente que deseja atender, ou seja, seu público alvo.

Não imaginem ser um trabalho fácil, existem várias 
possibilidades e alternativas para você analisar.

Depois de detalhado as características desse seu futuro 
cliente, verifique se existe essa pessoa no seu bairro, no seu 
município ou Estado, dependendo da área de atuação que 
você idealizou. Se coloque no lugar de seu cliente (empatia) 
e verifique as características do resultado de seu trabalho que 
você gostaria que sua empresa realizasse caso você fosse o 
cliente.

Agora que você sabe exatamente quem será o comprador 
do seu trabalho, lembre-se de verificar a área de atuação.

A atuação deve ser bem definida para poder saber realmente 
onde você está pisando. A mesma poderá ser em uma rua, num 
bairro, numa cidade, num estado, num país ou até mesmo com 
atuação em vários países diferentes.

Vamos dar alguns exemplos:
Vamos idealizar uma revenda de produtos agrícolas. Vamos 

localizar essa revenda no sul da Bahia, na região cacaueira. 
Evidente que não poderemos imaginar, que na região onde é 
cultivado o Cacau, deveríamos tentar revender produtos para 
a cultura da Maçã, ou caso essa loja esteja localizada em região 
de produção de Maçã você não deverá tentar vender produtos 
para aplicação em cacau. Apesar de muito lógico e primário 
esse raciocínio, alguns erros desse tipo são frequentes em lojas 
que visitamos, fazendo com que os estoques tenham um baixo 
giro e pouco retorno do capital investido.
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Vamos agora imaginar uma lanchonete. Ela poderá ser 
localizada, numa rua muito movimentada no centro da cidade, 
onde o movimento diurno será grande, ou numa rua de bairro, 
onde o movimento será maior durante os finais de tarde e inicio 
da noite e nos finais de semana.

Lógico que os produtos vendidos nessas duas lanchonetes 
serão bem diferentes, a do centro venderá sanduíches e sucos, 
enquanto a do bairro venderá mais cervejas e tira gosto.

Lembre sempre que o tempo empregado nessa fase de 
idealização (Planejamento) do seu futuro negócio não é perdido, 
esse tempo é necessário e evitará uma serie de erros futuros.

Anote sempre as boas ideias para elas não se perderem no 
esquecimento.

Em estudo do SEBRAE SP, 80% das empresas que 
fecharam nos primeiros dois anos, tiveram menos de 6 meses 
de planejamento.
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A
gora vamos colocar em números o que idealizamos. Vamos 
procurar um local para funcionamento da nossa empresa. 

Lembre da importância da localização. Esse levantamento 
de localização depende muito do seu público alvo. Algumas 
perguntas devem ser respondidas:

1. Seu cliente tem carro? Caso positivo lembre de uma boa área para 

estacionamento, talvez manobrista. Caso normalmente seu cliente não 

use carro, tente facilitar a vida dele, escolhendo locais perto de pontos dos 

transportes coletivos, ônibus, metro, etc.

2. Seu cliente sairá de sua loja carregando pacotes pesados? Que tal fazer 

um acordo com cooperativas wde táxis para colocação de um ponto na porta 

de sua empresa? Seria bom ter funcionários disponíveis para ajudar aos 

clientes a levar suas compras até o carro ou até o táxi?

3. Quanto tempo levará meu cliente para decidir uma compra? Existem 

empresas comerciais onde o cliente já sabe o que quer, entra, compra e sai. 

Nesse caso lembre de sempre ter caixas disponíveis para o cliente não ficar 
enfrentando filas enormes, perdendo tempo e só ira na sua loja se seus preços 
forem muito menores que o do corrente. Caso você esteja idealizando uma 

loja de roupas, onde o cliente demora a decidir, teremos menos movimento 

nos caixas.

4. Como seu cliente deverá pagar a compra? Não se esqueça que sua 

empresa não é banco, quem está preparado para dar crédito são as 

instituições financeiras. O uso do cartão de débito/crédito é uma excelente 

FAZENDO OS 

LEVANTAMENTOS
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alternativa para facilitar a vida de seu cliente. Mesmo assim, em alguns 

casos é necessário o terrível “fiado”, nesse caso, tenha um bom sistema de 
informação, para reduzir ao máximo suas perdas com a venda a prazo. 

Tente  trocar o terrível caderninho, por boletos bancário. 

5. Existem empresas onde você poderá, conectado a internet, ter acesso 

às informações e restrições dos clientes. Neste caso da venda a prazo, 

independente de qualquer consulta, lembre de estar preparado para obter 

todas as informações do cliente em sua loja, caso exista algum problema, é 

sempre melhor um “acerto” do que um problema na justiça.

Como vimos acima, estamos apenas estudando a melhor 
localização e infraestrutura necessária e já encontramos 
detalhes importantes. Veja, se sua empresa vai vender muito a 
prazo, a região escolhida, deve ter acesso à internet e isso ainda 
é problema em algumas cidades.

O local já está determinado, vamos agora a um outro 
aspecto muito importante. Qual meu volume de negócios? 
Essa resposta me permitirá quantificar o tamanho da minha 
empresa. Quantos clientes deverão ser atendidos por dia, por 
hora, isso nos ajudará a definir o QUADRO FUNCIONAL.

Veja que uma empresa não começa com seu tamanho 
final, ela pode e deve ser dimensionada com cautela e crescer 
paulatinamente, mas nunca subdimensionar para não iniciarmos 
tratando sem respeito o cliente.

Lembramos que uma empresa é um conjunto de pessoas, 
ajudando outras pessoas a sobreviver, assim essa etapa, dos 
levantamentos, é fundamental, as pessoas que você escolher 
para lhe ajudar no dia a dia da empresa, são de fundamental 
importância na sustentabilidade do seu negócio.

Quando falamos em funcionários, temos que associar a 
competência para o serviço necessário à honestidade pessoal 


