Da gestão ao
resultado:

como reduzir os custos
e aumentar os ganhos
do seu negócio

Empresários e gestores reconhecem que uma gestão
enxuta, com foco em resultados, é essencial para
assegurar a competitividade das empresas. Por isso,
ganham importância as práticas relacionadas à
otimização de processos, controle financeiro,
racionalização de recursos, redução de custos e
aumento da lucratividade.
Essa gestão deve ser suportada por políticas internas
eficientes e também por uma equipe capacitada e
engajada, capaz de colaborar ativamente para o sucesso
do negócio. Afinal, uma administração competente deve
abranger aspectos técnicos, gerenciais, operacionais,
comerciais, estratégicos e comportamentais, que,
quando equilibrados, podem impactar diretamente nos
índices de produtividade e eficiência corporativas.

Gestão
para
o
lucro:
Como otimizar os processos e
ter resultados melhores

Uma gestão direcionada ao lucro deve estar
fundamentada em um planejamento financeiro eficiente,
que garanta o uso racional dos recursos disponíveis e que
mantenha as reservas e o capital de giro em níveis
confortáveis. Para isso, é preciso estabelecer controles
que permitam uma visão mais abrangente sobre todos os
processos internos.
Com essa visão, é mais fácil identificar tendências e
ameaças, realizar projeções e reconhecer novas
oportunidades para a empresa. Os controles financeiros
devem fornecer informações para embasar a tomada de
decisões. Por isso, precisam incluir o monitoramento das
contas, a análise de orçamentos e a definição de metas.
Somente assim é possível encontrar ineficiências,
desperdícios, gargalos, despesas exageradas e gastos
ocultos que encolhem o lucro.

Controle de estoque

Fluxo de Caixa

A gestão para o lucro precisa estabelecer um
rigoroso controle de estoque, pois esse item
tem sempre uma grande influência no
orçamento corporativo. Para garantir
uma administração eficiente, é necessário
projetar o estoque ideal, com a intenção de
minimizar os custos com logística e
armazenamento e facilitar as negociações
de compra. Erros nesse controle podem causar
estragos, como falta de insumos para a
operação, imobilização de
capital ou gastos adicionais.

O fluxo de caixa complementa a visão fornecida
pela DRE e, com ele, as decisões passam a ser
suportadas por análises mais aprofundadas.
Para tanto, é preciso apontar todas as entradas
e saídas, tais como recebimentos,
fornecedores, aluguéis, folha de pagamento,
parcelas de empréstimos, além de tarifas e
impostos obrigatórios. Por meio da avaliação
diária do fluxo de caixa, o gestor é capaz de
otimizar rotinas, cortar custos e aumentar o
faturamentoe a lucratividade.

DRE e Balanço
Patrimonial
A demonstração do resultado do exercício
(DRE) é um relatório contábil elaborado em
conjunto com o balanço patrimonial. Ele
descreve as operações realizadas pela
empresa em um determinado
período e, assim, evidencia o resultado obtido.
Diferentemente do balanço patrimonial, que
apresenta uma posição momentânea, a DRE
indica o lucro ou prejuízo acumulado, além de
todas as despesas, mostrando os principais
componentes financeiros do negócio.

Capital de giro
O capital de giro é mais um item a ser
controlado e precisa ser calculado
corretamente, considerando o ativo
circulante (composto pelas contas a
receber, estoque e caixa), a conta-corrente
e as demais aplicações bancárias.
Também é necessário incluir o passivo
circulante, que contempla todas as contas
a pagar. Como esses fatores apresentam
grande flutuação, é essencial atualizar esse
cálculo constantemente e, assim, monitorar
a saúde financeira da empresa.

Composição
de Preço
A composição do preço é um dos pilares da gestão
para o lucro. É preciso considerar diversas despesas
associadas, como matéria-prima, mão de obra, custos
fixos e variáveis. Com base nessas informações, é
possível definir a margem de lucro, planejar
campanhas promocionais e calcular o preço padrão
de venda.
Porém, é importante comparar esse valor ao
praticado pelos concorrentes, de modo a confirmar a
aceitação do público-alvo e a viabilidade da margem
assumida. Vale lembrar que, muitas vezes, é preciso
redefinir a estratégia de comercialização e apostar no
ganho em escala, para garantir a atração dos clientes.

Corte de custos e
despesas desnecessárias
É essencial realizar análises periódicas de todas as despesas da empresa para identificar em que pontos
pode ser feito o corte de custos. Os pequenos gastos também devem ser avaliados nesse momento, pois,
por mais que possam passar despercebidos individualmente, eles impactam fortemente no fluxo de caixa
da empresa quando reunidos. Com a racionalização dessas despesas, é possível evitar cortes mais
drásticos, que podem colocar em risco a própria competitividade da empresa em médio e longo prazos.

Confira alguns exemplos a seguir:

Material de escritório e
impressões
Existem excelentes oportunidades de redução
de custos com a aquisição de material de
escritório e também com as impressões.
Nesse ponto, a implantação de soluções
tecnológicas é uma iniciativa importante, tanto
para modernizar os processos como para
eliminar desperdícios. Softwares de gestão e
aplicativos podem ser grandes aliados,
facilitando o compartilhamento de
informações e mantendo os documentos em
formato digital, o que evita os arquivos físicos.

Portfólio
Os custos que envolvem o portfólio também
devem ser analisados. Em alguns casos, a
melhor alternativa é a descontinuação ou a
substituição do produto ou serviço, pois
diversificação excessiva pode provocar efeito
contrário ao esperado e aumentar os custos.

Energia elétrica e água
Com o aumento das tarifas, a água e a
energia elétrica passaram a ser
componentes significativos nos custos
gerais. Algumas iniciativas já são muito
conhecidas, como utilizar lâmpadas mais
econômicas e torneiras com
temporizadores, manter os equipamentos
desligados sempre que estiverem
inoperantes e reduzir o uso dos aparelhos
de ar condicionado. Além disso, é possível
investir na geração de energia solar, na
captação da água da chuva e no reuso. Os
custos iniciais ainda são elevados, mas o
retorno é certo. Essas instalações também
podem assegurar o abastecimento da
empresa mesmo em tempos de seca ou
racionamento, eliminando os riscos para a
operação.

Internet e telefonia
Existem excelentes oportunidades de
operadoras de telefonia e internet que
oferecem planos especiais para as
empresas; por isso, é necessário pesquisar
as possibilidades e negociar uma proposta
realmente alinhada às necessidades do
negócio. Assim, é possível evitar gastos
com serviços que não serão utilizados.

Gastos ocultos
Os gastos ocultos, como o nome indica,
estão escondidos na ineficiência da
operação e por isso é tão difícil percebê-los
e mensurá-los. Indisponibilidade de
equipamentos, ociosidade e despreparo
das equipes, assim como atividades que
não agregam valor ao cliente, são apenas
alguns exemplos de custos que podem ser
eliminados.

Atividades
acessórias
A terceirização de atividades acessórias
é mais uma maneira de reduzir gastos:
os serviços de limpeza, manutenção e
segurança podem ser realizados por
um fornecedor. Além disso, muitas
empresas também terceirizam
processos de recrutamento e seleção,
treinamento e marketing, contratando
agências especializadas.

Crie um padrão de qualidade
de atendimento ao cliente

Nos últimos anos, a qualidade do atendimento ao cliente se
tornou um importante diferencial, que pode definir a retenção
ou a perda do consumidor. Nesse cenário, é preciso
compreender a importância de um padrão de atendimento,
seja em uma situação presencial ou online, tanto na venda
quanto no pós-venda. Afinal, informações úteis, respostas
rápidas e uma dose de personalização são determinantes para
que o cliente decida pela compra.
Garantir a satisfação do público, por meio de um atendimento
especializado e eficiente, gera conversões, promove uma
divulgação positiva e reforça a imagem da empresa.

Para isso, é preciso cuidar de 2 aspectos em especial. O
primeiro é a capacitação dos profissionais, para que todos
sejam capazes de prestar atendimento dentro do padrão.
A capacitação também inclui o desenvolvimento de
competências comportamentais que devem ser
trabalhadas junto ao time de vendas, como comunicação
interpessoal, poder de negociação e persuasão, empatia e
escuta ativa. Desse modo, é possível formar uma equipe
competente e de alto desempenho. O segundo ponto a
ser trabalho consiste na aquisição de tecnologias que
possibilitem um atendimento mais dinâmico. É
importante oferecer vários canais de contato e um
horário ampliado de atendimento para que seja possível
fidelizar o cliente.
Para garantir que o atendimento ao cliente esteja sendo
eficiente, é recomendável realizar pesquisas de satisfação
para identificar quais são os pontos fortes da gestão e
quais práticas precisam ser ajustadas. Reclamações e
sugestões devem alimentar a estratégia da empresa,
garantindo a melhoria contínua dos processos.

Benchmarking: saiba o
que os concorrentes estão
oferecendo aos clientes
É fácil perceber que os clientes demonstram cada vez menos apego às
marcas e esse comportamento é reforçado pelo aumento da
concorrência em praticamente todos os segmentos. Frente a essa
realidade, uma excelente maneira de encontrar soluções e coletar
dados para sustentar ações e decisões é fazendo benchmarking.
Em linhas gerais, o benchmarking pode ser definido como uma
ferramenta de análise dos processos de gestão, que estabelece
comparações entre os índices de competitividade de diferentes
empresas. Normalmente, esse processo envolve a comparação entre
concorrentes, incluindo a líder do mercado.
Após essa observação, os gestores conseguem reconhecer as
melhores práticas e, então, analisam a possibilidade de
implementação e adequação dessas práticas no dia a dia das equipes.

"Vale salientar que isso não se
trata de uma simples imitação. A
ideia do benchmarking é fazer uma
autoavaliação empresarial, com a
finalidade de encontrar opções que
auxiliem o crescimento do negócio.
Isso significa também que ele deve
ser contínuo. Assim, a empresa
utiliza sua inteligência competitiva
para aprimorar sua estratégia,
obter vantagem e conquistar um
melhor posicionamento."

Dentre os principais benefícios trazidos pelo
benchmarking, está a consolidação de uma
cultura organizacional orientada à otimização
e à excelência, que colabora para a
diminuição da incidência de falhas, erros,
retrabalhos, atrasos e inconsistências.
Paralelamente, também é possível perceber
uma redução de custos, pois essa análise
permite identificar práticas efetivas para
eliminar desperdícios.
Todas essas melhorias podem ser percebidas
pelo cliente final, que passa a ter experiências
mais agradáveis e um atendimento com mais
qualidade. Isso tudo garante altos índices de
satisfação e excelentes recomendações.

Invista em
marketing digital
O marketing digital é o encontro da
tecnologia com os conceitos do marketing
convencional, sendo responsável por ações
mais assertivas e acessíveis. Assim, pequenas
empresas conseguem investir nessa
modalidade de marketing sem a necessidade
de grandes orçamentos.
A proposta do marketing digital é despertar o
interesse do consumidor e focar em públicos
cada vez mais segmentados. Além disso, não
há fronteiras no espaço virtual, o que permite
que as campanhas ganhem proporções
globais.

O marketing digital é interativo e multicanal,
proporcionando conhecimento, diálogo e inclusão.
É possível compartilhar conteúdos nos mais
diversos formatos (como textos, vídeos, imagens, ebooks, webinars, cursos e infográficos) e em várias
plataformas, como as redes sociais. Além disso,
com a tecnologia mobile, os tablets e smartphones
garantem que a informação seja disseminada
rapidamente. Tudo isso em poucos minutos, o que
torna o marketing digital mais ágil e flexível.
Outro ponto a ser citado é que no marketing digital
os resultados podem ser monitorados em tempo
real, permitindo ajustes e correções imediatos.
Desse modo, o marketing digital é uma alternativa
barata, que possibilita aos gestores uma divulgação
mais eficaz de seus produtos e serviços, alcançando
um número maior de potenciais clientes.

O sucesso dos negócios está atrelado à eficiência
operacional e gerencial, à produtividade e à capacidade
de adequação às novas demandas do mercado. Assim,
é fundamental implementar uma gestão para o lucro,
capaz de atuar na redução de custos, eliminação de
desperdícios, otimização das rotinas de trabalho,
identificação de novos nichos e formação de equipes
de alto desempenho. Nesse sentido, o benchmarking
pode ser bastante útil aos gestores que buscam
reconhecer e implementar as melhores práticas do
mercado.
Diante do avanço da tecnologia, também é
imprescindível investir em infraestrutura e inovação.
Softwares, sistemas integrados, aplicativos,
plataformas e demais soluções tecnológicas devem ser
utilizados para propiciar mais agilidade e qualidade no
trabalho e no atendimento ao cliente, e também para
fortalecer a marca e a imagem da empresa por meio
do marketing digital.

É preciso ainda, aperfeiçoar
constantemente esse modelo de
gestão, controlar rigorosamente os
indicadores financeiros, planejar a
capacitação das equipes, incentivar a
criatividade e a colaboração,
acompanhar as tendências, definir
metas e monitorar as principais
métricas da companhia.
Com esse conjunto de atitudes, a
empresa pode consolidar a sua cultura
e o seu modelo de gestão, atingindo a
excelência em seus processos.

