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Além disso, não aprendemos finanças na escola nem em casa. 
Portanto não sabemos quanto, quando, como e porque ganha-
mos e gastamos. Conheça os nove pilares da gestão empresarial 

e como evitar as falhas nos negócios:

1Aprenda a evitar falhas na gestão empresarial - 
Admitir essa dificuldade cultural nos ajuda a compreender em 
quais pontos precisamos melhorar, buscar ajuda para identi-
ficar nossas habilidades naturais e conseguir controlar nosso 
negócio. É importante buscar informações e compreender os 
conceitos básicos de finanças desde o princípio para evitar 
problemas futuros. 

Considere que a empresa é uma organização viva, composta 
por mente, corpo e espírito. Então utiliza recursos humanos, 
materiais, tecnológicos, financeiros e tempo para produzir e/ou 
comercializar com o objetivo de gerar lucro, liquidez, rentabili-
dade, segurança e sustentabilidade.

2Planeje e torne seus sonhos possíveis - Todo ser 
humano tem sonhos e a capacidade de transformá-los em com-
bustível para as realizações. Para tanto, é preciso analisar as 
oportunidades, os riscos e ameaças da empresa a curto, médio 
e longo prazo. Elabore um plano de negócios, para verificar a 
viabilidade financeira, o mercado, a concorrência e estabelecer 
um diferencial competitivo.

3Deixe de ser centralizador - O empresário que tenta 
resolver os problemas da empresa sozinho, sem delegar funções 
e dividir a responsabilidade com seus colaboradores, dificilmente 
conseguirá prosperar em seu negócio. Isso porque cada um se 
destaca por um determinado dom e tem qualificações específicas 
para contribuir em áreas diferentes. O aproveitamento adequa-
do dessas habilidades levará a empresa a obter resultados mais 
efetivos.

Iniciar um negócio próprio e sustentá-lo não é uma tarefa fácil, visto que nós, brasileiros, não fomos educados para empreender e, 
portanto, ficamos suscetíveis a falhas na gestão empresarial. Desde pequenos recebemos estímulos contrários quando tentamos 
caminhar com as próprias pernas, sendo criticados por nossos erros e desencorajados a arriscar-nos em território desconhecido.
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7Conheça os números do seu negócio - É caracte-
rística do empresário brasileiro fugir de termos do mundo das 
finanças como Planejamento Orçamentário, Fluxo de Caixa, 
Demonstrativo de Resultados, Balanço Patrimonial, Ponto de 
Equilíbrio, Margem de Contribuição e Precificação. Mas são esses 
os números mágicos do seu negócio. 

Eles refletem o resultado das decisões tomadas e servem de parâ-
metro para identificar os problemas e as alternativas para solucioná-
-los. Por isso, é imprescindível que o empresário encare os números 
como seus aliados e aprenda a utilizá-los a favor do seu negócio.

8Controle seu estoque - Cada empresa tem uma neces-
sidade diferente em seu estoque e nem sempre o empresário o 
controla adequadamente. Então se gasta muito com produtos 
sem rotatividade e faltam os mais procurados, comprometendo 
as finanças e impactando nas vendas. 

Portanto, verifique qual é a rotatividade média dos produtos de 
sua empresa, acompanhando de perto o giro de estoque, descu-
bra qual é o estoque mínimo necessário, saiba qual é o custo do 
produto vendido, conheça a margem de contribuição unitária de 
cada produto, tenha controle dos pedidos de compra, datas de pa-
gamentos dos fornecedores e mantenha um estoque de segurança.

9Garanta uma informação precisa - Para uma adminis-
tração adequada dos recursos da empresa, conte com um bom 
sistema de gestão. Sendo assim, antes de optar por um sistema 
específico, faça um mapeamento de todo o processo do negócio 
para dimensionar o mais adequado. 

Procure uma ferramenta que melhor indique situações críticas 
com antecedência, visto que a informação adequada no momento 
certo garantirá o retorno do seu investimento.

(*) - Graduado em Engenharia Mecânica pela FEI, com curso de especialização 
em Administração, Finanças e Qualidade, é Founder/CEO da Projeto DSD Con-

sultores e criador da plataforma Fluxo de Caixa Online. 

4Desenvolva seus colaboradores - Para que os funcioná-
rios tenham uma visão adequada do negócio e sejam produtivos, 
é importante compreender quais são os seus sonhos, ajudá-los a 
identificar suas aptidões, direcioná-los para as funções adequa-
das ao seu perfil e, principalmente, perceber como gostam de 
servir pessoas. Assim eles terão oportunidade de desenvolver 
suas habilidades, adquirir confiança e estima, além de descobrir 
o caminho para a autorrealização. 

Ofereça treinamentos para desenvolver na equipe a capacidade 
de aprender fazendo. Disponibilize procedimentos para evitar 
que os funcionários executem tarefas conforme seu julgamento 
pessoal. Estabeleça métodos efetivos de avaliação de seu de-
sempenho. Crie um programa de participação nos resultados. E 
estimule o trabalho em equipe.

5Valorize seu cliente - Quando uma pessoa entra em um 
estabelecimento para comprar determinado produto, geralmente 
não está procurando o artigo em si, mas resolver um problema, 
necessidade ou desejo. Por isso é muito importante entender o 
que a pessoa espera e oferecer a solução mais adequada. 

Outra questão importante para ter um bom retorno em seu 
negócio, é conhecer quais são os seus clientes fiéis. Estes corres-
pondem de 40% a 60% da sua venda, e se concentrar naqueles que 
proporcionam mais margem bruta (preço - custo). Geralmente 
20% dos clientes representam 80% da margem bruta.

6Aceite seus erros - Geralmente quando um empre-
sário enfrenta uma crise financeira em seu negócio tende a 
ficar na defensiva, sendo muitas vezes paralisado pelo medo 
de enfrentar o problema. Mas é preciso compreender que os 
erros fazem parte do processo de crescimento e, portanto, 
devem ser encarados como aprendizado. Portanto, busque 
orientações, escute quem tem mais experiência e faça um 
comparativo com a sua vivência. Então tire suas próprias 
conclusões e não tenha medo de agir.
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A coluna #tenhacicatrizes desta semana 
é especial! Sabe por quê? Porque esta é 

nossa coluna de número 100 aqui no Jornal 
Empresas e Negócios.  Isso mesmo caro leitor, 
são 100 semanas seguidas e ininterruptas 
onde diversos membros dos Empreendedores 
Compulsivos compartilharam seus conheci-
mentos, experiências e cicatrizes com dicas 
dos mais diversos tipos para o Empreen-
dedor, leitor deste respeitado veículo de 
comunicação. 

A Lilian Mancuso, publisher do Jornal Em-
presas e Negócios, conheceu o trabalho dos 
Empreendedores Compulsivos em um de 
nossos eventos e quando nos procurou e nos 
convidou para fazer uma parceria, abrindo um 
espaço semanal e nobre no Jornal, quase não 
acreditamos!

Primeiro, nos sentimos muito honrados pelo 
convite. Depois, quando "caiu a ficha" - se você 
tem menos de 30 anos, pergunte para alguém 
mais velho o significado desta expressão - 
sentimos o peso da responsabilidade. Temos 
dentro dos Empreendedores Compulsivos como 

membros, profissionais brilhantes, destaques 
em suas áreas de atuação e que são grandes 
palestrantes e conteudistas. Mas daí a assumir 
um compromisso semanal, mantendo o nível, 
era um grande desafio, mas que estávamos 
animados em encarar. 

Dar certo com essa coluna era o nosso objetivo, 
obviamente. E se não desse, tudo bem, seria mais 
um aprendizado, uma cicatriz. O que realmente 
não esperávamos é que fosse durar tanto. Que 
encontraríamos temas relevantes sobre diversos 
assuntos para trazer para você leitor, um pouco 
mais de conhecimento, provocação, reflexão e 
aprendizado.  

Os Empreendedores Compulsivos são inicia-
tiva nacional de fomento ao empreendedorismo 
de forma colaborativa e multifacetada. Nosso 
desafio é EDUCAR, DESAFIAR, EMPODERAR 
e TRANSFORMAR os empreendedores PMEs 
brasileiros por meio de experiências colabo-
rativas e lúdicas, de alto impacto, de forma 
presencial e virtual.

Com a chegada da pandemia da COVID-19 
levamos nossa missão ainda mais a sério, pois 
sabíamos que era preciso apoiar ainda mais 
o empreendedor brasileiro que iria enfrentar 
momentos difíceis. 

Para isso, também tivemos que nos reinventar, 
nos adaptar. E, modestamente, nos saímos bem 
na missão de compartilhar nossas cicatrizes e 
curativos.

Direcionamos ainda mais o reforço de con-
teúdo relevante para esta fase aqui no Jornal 
Empresas e Negócios; estreamos também uma 
coluna nos mesmo moldes nas redes sociais da 
Rádio Band News FM; realizamos o I Pronto-
-Socorro Compulsivos, webinar de uma semana 
onde abordamos as diversas disciplinas que 
cercam o empreendedorismo; realizamos uma 
série de Lives e entrevistas com muito conteúdo; 
e, por fim, começamos o nosso trabalho mais 
desafiador nesta pandemia:  estamos apoiando a 
ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados, realizando mentorias sobre 
empreendedorismo para mulheres refugiadas 
no Brasil. 

Mas… não para por aí! Somos Compulsivos… 
Empreendedores Compulsivos e viremos com 
mais novidades! Afinal, sempre existe alguém 
começando algo novo.

Para acompanhar e saber mais sobre os 
Empreendedores Compulsivos, siga-nos no 
Instagram, Facebook, Youtube e Linkedin: @
empreendedorescompulsivos

Jornal Empresas e Negócios, Lilian Mancuso: 
obrigado pela parceria e confiança! Que venham 
as 100 próximas colunas #tenhacicatrizes.  

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é 
também executivo, autor, professor, palestrante e mentor.  

Possui mais de 30 anos de experiência atuando com 
grandes empresas e startups brasileiras, tornando-se 

referência no universo do empreendedorismo no Brasil. 
Formado em Administração pela UVV-ES, com MBA 

em Marketing pela ESPM e mestrado em Comunicação 
e Mercados pela Cásper Líbero, especializou-se em 

Empreendedorismo pela Babson College e em Inovação 
por Berkeley. Atualmente é Superintendente Executivo 

do ESPRO, instituição sem fins lucrativos que há 40 anos 
oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção 

no Mundo do Trabalho.

(*) É Empreendedor, Mentor, Professor e Palestrante. 
CEO dos Empreendedores Compulsivos, possui mais de 

20 anos de experiência como executivo de marketing e 
vendas. Tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV-SP, 

especialização em Marketing Digital pela The Wharton 
School e é bacharel em Comunicação Social pela ESPM. 
Atua em todo o Brasil impactando empreendedores PME 

dos mais diversos segmentos, ajudando-os a 
crescer e se consolidar, por meio da 

metodologia dos Compulsivos.


