
3 Erros

E M P R E E N D E D O R E S

QUE VOCÊ DEVE



Empreendedores buscam o crescimento, 

porém existem erros que impedem que 

isso ocorra



Existem erros cometidos por

empreendedores que podem impedir o

crescimento de uma empresa e levá-la ao

fracasso. Na verdade estes erros acontecem

por falta de informação, má gestão ou

mesmo porque o empreendedor quer uma

solução para uma situação familiar.
Empreendedores querem crescer, porém

existem erros que impedem que isso ocorra.

Uma dessas falhas está no crescimento

desordenado. Pode parecer absurdo, mas

muitos negócios quebram por crescer de

forma desordenada.

O que é um crescimento desordenado?



O que é um crescimento desordenado?

O crescimento exige investimento do empreendedor; mais treinamento, mais

pessoas e maior disposição de espaço físico. Mas muitas vezes esse

investimento pode trazer uma situação onerosa, quando você não dispõe dos

recursos necessários. Talvez você tenha que buscar isso no mercado financeiro

e isso acaba saindo muito caro. Principalmente se o investimento for

desordenado.



O que você irá aprender aqui:

1. Como identificar o Crescimento

Desordenado

2. Como identificar os Erros na Contratação

3. Como identificar as demandas de Caixa

da Empresa



Identificando o 

Crescimento Desordenado1



Dentro do crescimento desordenado o

negócio pode começar a expandir de

uma maneira que não é possível

atender seu público. A demanda torna-

se maior do que a sua capacidade de

atendimento. Pior ainda será a

empresa começar a contratar pessoas

desqualificadas para execução de

determinados serviços, como

atendimento ao cliente.



Empreeendedores sonham com uma empresa que possui várias filiais, mas

esse sonho pode virar pesadelo. O controle de gestão do negócio pode ser

perdido e, tudo isso pode representar um grande risco. A melhor coisa a

fazer é projetar o crescimento do negócio. Esta projeção deve ser de fácil

administração: perder as rédeas do negócio inclui não deixar a gestão de

lado. Mesmo que para esse crescimento ordenado a empresa tenha que

ficar um pouco estagnada. Isso não é um problema, pois o que deve ser

levado em consideração é a rentabilidade, não o faturamento. Um

crescimento de forma ordenada garante sucesso.



Identificando os

Erros na Contratação2



A contratação é outra parte do empreendedorismo

que pode trazer problemas. Mas não é qualquer

contratação, e sim a de parentes-principalmente

se forem desqualificados. Esse tipo de

contratação não costuma ser um problema

quando há a qualificação, pois o funcionário

independente do grau de parentesco contribuirá

para a empresa. O parentesco não pode ser um

critério de contratação. As empresas devem

estabelecer um critério de qualificação.

A contratação de um parente desqualificado não agrega nada a empresa e pode

trazer muitos problemas para o negócio. Há também o problema no momento de

dispensa desse parente, onde o empresário tem laços sentimentais e sabe que

essa pessoa pode não ter uma recolocação fácil no mercado de trabalho.



Dizer a um parente que ele não está

qualificado e ter que dispensá-lo é bem

complicado. Antes de um tipo de

contratação como essa, deve existir

uma análise minuciosa. É perfeitamente

possível trabalhar com parentes e

administrar um negocio de sucesso,

porém deve-se avaliar bem como esta

pessoa contribuirá para este sucesso .

Um negócio de sucesso deve ser

encarado por todos de maneira

profissional.



Identificando demandas do  

Caixa da Empresa3



A identificação dos valores da empresa também traz muitos problemas.

Não se deve misturar, por exemplo, o dinheiro pessoal com o dinheiro

da empresa. Tudo deve ser feito de maneira organizada e controlada.

Quando a empresa não tem o 

controle de seus números, não 

conhece a sua rentabilidade de fato.  

Também não tem um controle das 

retiradas gera um problema enorme. 

Quando as retiradas são feitas de 

maneira aleatória, é gerada uma 

desorganização dos números e 

valores que representam a realidade 

financeira da empresa.



Porém, há formas inteligentes para

organizar uma empresa. Há alguns anos

atrás tudo era mais complexo e

baseado em anotações em cadernos e

agendas. Hoje existem sistemas

eficientes que organizam tudo de forma

prática e rápida.

Com esse tipo de sistema o

empreendedor tem acesso ao status

financeiro da empresa pela internet, pelo

celular. Ter informações de clientes que

não pagam, dinheiro que existe em caixa

e fluxo futuro. Permite uma organização

dos números presentes e futuros.



É muito importante ter o controle do seu negócio

como um todo. Sem isso, não dá pra saber quais

são suas reais necessidades e situação em termos

de resultado. Devem ser criadas métricas simples

em relação ao negócio. Desse modo, a análise da

projeção do negócio será mais efetiva: os dados

vão mostrar se as expectativas do projeto inicial

estão sendo atendidas.

Se estes erros forem evitados a empresa terá

maior tranquilidade e segurança. Terá maior

controle de crescimento, evitará situações

familiares desgastantes, bem como a resposta se

o negócio é rentável ou não.



Todos esses pontos envolvem a gestão de 

negócios, o fator fundamental para o sucesso 

empresarial.
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