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Prefácio à Quinta Edição

Esta nova edição foi ampliada e atualizada. Contém mais casos de 
empresas que cometeram erros que, embora não lhes tenha custado 
a vida, lhes provocou hemorragias de dinheiro e prejudicaram a sua 
imagem, ou seja, que enfrentaram algum tipo de crise.

Apesar de os erros e omissões mencionados no livro estarem elen-
cados nas diferentes áreas da empresa, é necessário mencionar que a 
maioria tem uma componente de erro ou omissão do diretor-geral (ou 
CEO). De uma forma geral, podemos dizer que as crises empresariais 
começam no gabinete do diretor e, mais pontualmente, no seu cérebro.

A rutura provocada pelas novas tecnologias aumentou o número 
de erros e omissões nas empresas já estabelecidas no mercado e nas 
empresas que essas tecnologias criaram (as denominadas start-ups), 
por falta de formação em gestão dos seus fundadores.

As terceira e quarta edições do livro incluem uma secção espe-
cial dedicada às empresas.com, mas nesta nova edição integrei-as 
na secção geral, dado que estas empresas se regem pelas mesmas 
regras básicas das empresas não tecnológicas e estão expostas aos 
mesmos erros e omissões.

Nesta quinta edição acrescentei dois apêndices extremamente 
importantes: enfrentar a crise e recuperação de uma empresa depois de 
uma crise. Estes temas foram solicitados por muitos leitores do livro e 
por assistentes das minhas conferências, que me disseram: «Bem, já 
meti água. Que faço agora?»

O livro contém casos de muitas empresas conhecidas, mas tam-
bém casos confidenciais, que me foram confiados com a condição de 
manter a devida reserva. 

Alguns casos incluídos resultam da minha própria experiência. 
Confissão: a minha primeira empresa fracassou estrondosamente e 
por minha culpa, e de mais ninguém. De facto, foi o que me motivou  
a estudar os motivos do insucesso empresarial; a minha formação 
como físico obrigou-me a fazê-lo, dado que um fracasso é um fenó-
meno, e, por conseguinte, tem uma causa.

Em muitos casos, as empresas que cometem erros conseguem 
sobreviver. Noutros, porém, os seus pecados levam-nas à morte.
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Convido o leitor a partilhar comigo casos de insucesso empresarial 
para os incluir numa próxima edição do livro. Podem entrar em con-
tacto comigo através dos meus endereços eletrónicos:

luiscastanedam@yahoo.com e luiscastanedam@gmail.com
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Erros e Lacunas
na Área 
de Direção-Geral
e Estratégia
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Não ter vocação para diretor
Ser diretor de uma empresa equivale ao exercício de uma profis-

são. Um diretor é um profissional, tal como um médico, um advogado 
ou um engenheiro, e é preciso ter-se vocação para se ser um bom 
profissional de gestão de empresas.

Muitos chegam ao cargo de diretor-geral porque a vida assim o 
quis, mais por acidente do que por decisão própria. O proprietário de 
uma empresa chega à administração por uma simples razão: é o dono. 
Mas isso não é garantia de que seja um bom diretor.

Ser um bom diretor comercial também não garante que se consiga 
ser um bom diretor-geral. É frequente ouvirmos falar de excelentes 
diretores comerciais que fracassaram como diretores-gerais quando 
assumiram esse cargo.

A vocação de diretor tem uma forte componente humanista, ou 
seja, inclui o gosto de lidar com as pessoas, de as ajudar a superarem-
-se, de contagiá-las com o seu entusiasmo.

Quem chega a diretor-geral sem ter vocação para o ser terá, mais 
tarde ou mais cedo, dificuldades em agir, por uma simples razão: não 
gosta do que faz e acabará por causar problemas à sua empresa que, 
inclusivamente, a podem levar à falência.

Não usar adequadamente a capacidade para pensar
O ser humano tem uma capacidade que o distingue dos animais: a 

capacidade de raciocinar. No entanto, parece que cada vez pensamos 
menos e deixamos que outros (os meios de comunicação, os líderes 
de opinião, os intelectuais e o governo) o façam por nós. Isto resulta 
num grave risco, especialmente para as empresas, pois equivale a dei-
xar o seu futuro nas mãos de outros.

A maioria dos erros apresentados neste livro – se não mesmo 
todos – é causada por erros de julgamento ou de critério; em suma, 
de raciocínio.

Em muitas empresas é dada grande importância à competência 
técnica e muito pouca ao desenvolvimento da capacidade de pen-
sar, esquecendo que se aprende melhor a técnica quando a apren-
dizagem tem por base um processo de raciocínio que dá sentido 
àquela.

Se um diretor não tem a agilidade de pensamento necessária, a 
sua capacidade para resolver problemas e tomar decisões será muito 
deficiente, levando-o a cometer erros que põem em causa a vida da 
empresa.
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Erros e Lacunas na Área de Direção-Geral e Estratégia (15)

Dar «rédea solta» aos sócios‑gerentes
Quando duas ou mais pessoas se unem para criar uma empresa, é 

comum que o façam pensando que entre elas nunca haverá motivos 
para discussão ou de desconfiança. Infelizmente, as sociedades são, 
em muitos aspetos, como os casamentos: nem sempre os contratan-
tes cumprem as expectativas.

Nas empresas com dois ou mais sócios existe sempre a possibili-
dade de um deles errar e arrastar consigo a empresa. Pode acontecer, 
por exemplo, que um dos sócios fique encarregue do departamento 
de vendas e – por ser proprietário – não seja controlado; se não for tão 
honrado ou capaz como se pensava, pode acabar por cometer uma 
fraude ou um erro grave que coloque a empresa em sérios problemas, 
inclusivamente problemas fatais. 

Independentemente de possuir a maioria das ações, o sócio-gerente 
deve submeter-se às políticas de controlo interno da empresa, tal como 
o resto dos colaboradores. Se não o fizer, não é de estranhar que, a 
certa altura, abuse do poder e tenha um comportamento que provoque 
algum tipo de problema à empresa.

Não elaborar um plano de negócios antes de criar a empresa
Pode dizer-se que uma boa parte dos que começam o seu negó-

cio o fazem mais por ilusão do que por saberem o que estão a fazer. 
Muitos criam empresas porque ficaram sem emprego, outros porque 
no sítio onde estavam a trabalhar descobriram um método para fazer 
algo de uma maneira melhor ou identificaram alguma necessidade não 
satisfeita pelo mercado.

Seja qual for a razão, o novo empresário recorre às suas poupan-
ças, ou à indemnização que recebeu na última empresa onde traba-
lhou, para «dar o salto», imaginando que, no espaço de um ano, será 
milionário e aclamado como um grande empresário.

Para muitos destes empresários a ilusão dura pouco, porque o 
mais provável é que a empresa já não exista um ano depois de ser 
criada. E porquê? Porque não tiveram em conta os fatores que 
determinam, já não dizemos o sucesso futuro da empresa, mas a 
sua sobrevivência durante o tempo necessário para que possa ser 
 consolidada.

Pondo a questão de outra forma, fracassam cedo porque não ela-
boraram um plano de negócios, ferramenta fundamental para todos 
aqueles que desejam criar uma nova empresa. Se já por si as proba-
bilidades de a empresa existir ao fim de um ano são mínimas, quando 
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