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O sentido do Planejamento Econômico-Financeiro 
A vida das organizações sofre continuamente mudanças ocasionadas pelo ambiente competitivo. A velocidade e o 
excesso de informações disponíveis, afeta diretamente a percepção dos empresários e dirigentes de empresas 
com relação ao rumo dos negócios e sua implicação no planejamento financeiro.  

Para administrar o dia-a-dia das organizações é necessário adotar-se novas tecnologias e instrumentos que 
facilitem a leitura, por vezes complexas, dos indicadores financeiros que funcionam como sinais vitais da saúde 
financeira da empresa.  

Um olhar crítico sobre uma Demonstração de Resultados pode fornecer pistas importantes sobre a origem das 
receitas com produtos ou serviços e atentar para a necessidade de se revisar as políticas de preços, comissões 
sobre vendas, canais de distribuição e outras variáveis decorrentes do processo comercial.  
Da mesma forma, quando analisamos o custo dos produtos ou serviços, alguns sinais vitais nos alertam para a 
revisão dos processos de compras, no critério de seleção de fornecedores e na logística de distribuição.  

Se formos mais além, ao nos depararmos com as despesas operacionais e outras variáveis igualmente 
importantes como: utilidades e serviços, despesas trabalhistas, impostos, taxas etc., um impacto significativo no 
resultado é constatado.  
Esta análise se faz necessária à medida que não se tem uma resposta para uma crescente perda de receita ou 
redução da margem de lucro. Assim, quanto maior a ênfase na análise dos indicadores financeiros, maior o 
retorno sobre as metas estabelecidas e o capital investido.  
Esses instrumentos de análise oferecem subsídios para coordenar as diversas atividades do negócio, 
estabelecendo mecanismos de desempenho real da performance da empresa, apurando desvios entre os 
objetivos propostos e os resultados obtidos.  

Cabe aos administradores, dirigentes, controladores e, na impossibilidade desses, aos consultores estabelecer os 
parâmetros e desenvolver essas análises de forma a, no menor tempo possível, diagnosticar os desvios entre as 
estratégias estabelecidas e sua operacionalização diária e definir os passos que devem ser observados para a 
correção dos rumos.  
Os mercados mudam de rumo muito rapidamente, portanto, quanto mais informação de qualidade os dirigentes 
possuirem, melhor geridas serão suas empresas e mais rápidas serão as respostas às mudanças. 



Em todo ambiente corporativo existe a pressão por 
melhoria de desempenho e de resultados, mas nem 
sempre existe por parte do corpo gerencial, 
disponibilidade de tempo, ferramentas adequadas ou 
uma visão sistêmica capaz de implementar as 
melhorias necessárias. 

A urgência por apresentar resultados faz prevalecer 
análises mais superficiais, suficientes apenas para se 
dar o próximo passo, deixando para administrar as 
consequências à medida que surgirem. 

Por outro lado, cresce o nível de complexidade das 
operações das empresas em 3 principais dimensões: 
produtos e/ou serviços, tomada de decisão e 
processos, impactando diretamente no crescimento. 

Este documento tem a finalidade de expor as diversas 
nuances do processo de melhoria de performance, de 
forma a permitir a gestão da empresa concentrar seu 
foco para atingimento das suas metas e objetivos. 

Qual tem sido o cenário observado e as iniciativas 
requeridas para a melhoria de performance ? 
O estabelecimento de estratégias competitivas, metas e objetivos concretos são 
fatores decisivos para o crescimento e a sobrevivência das empresas ... 

  Incremento de 
receitas 

  Redução de custos 

  Mensuração de 
resultados 

  Melhoria de 
desempenho 

  Sustentabilidade 

Metas e Objetivos 



Quais são as exigências desencadeadoras por melhoria 
de performance ? 
São fatores envolvendo acionistas, concorrentes, clientes, fornecedores, 
problemas fiscais, econômicos e de infraestrutura, caracterizados por ... 

Construir parcerias             
mais fortes com                      

clientes e fornecedores 

Acelerar a introdução                 
de produtos  

e serviços no mercado 
Combater a crescente  
competição de preços 

Falta de crédito Falta de capital de giro Reverter quedas em  
marketshare / lucro 

Falta de clientes Maus pagadores Problemas financeiros 

Elevada carga tributária Concorrência muito forte Necessidade de maximização 
da utilização dos ativos 

Exigência dos clientes             
está aumentado 

Padrões de qualidade de 
serviços estão aumentando 

Problemas econômicos                  
do país 

Pressão de acionistas              
por maior rentabilidade 

Necessidade de se ter uma 
operação enxuta e ágil Otimização de mão-de-obra 



Planejamento 

Orçamento 

Objetivos 

Processos 

Recursos 
Humanos 

Indicadores 

Estrutura 

Sistemas Plano de Ação 

Padronizar 

Treinar e 
Supervisionar 

Diagnosticar 

Propor 
Soluções 

Implementar 

Mensurar 
Resultados 

GESTÃO 
INTEGRADA 

ESTRATÉGIA OPERAÇÃO 

Como se direcionam os ganhos de desempenho ? 
A eficiência na obtenção de incrementos de receitas e redução de custos implica 
em se promover a integração entre a estratégia e a operação através de um 
processo contínuo, utilizando-se de ferramentas de gestão ... 



Orçamento e Metas 

Acesso à informação 

Estrutura e Processos 

Treinamento e 
Comportamento 

  Estabelecer metas desafiadoras 
  Revisar o planejamento e o processo de 

orçamentação 

  Melhorar o sistema de informações gerenciais 

  Mapear os custos 

  Simplificar os níveis hierárquicos e a estrutura de 
decisão 

  Redesenhar os processos e proporcionar fluidez às 
atividades 

  Transferir a metodologia 

  Capacitar e comprometer os colaboradores 

Como conseguir a melhoria de performance ? 
Identificar as oportunidades, projetar as melhores soluções, implantar e gerenciar o 
processo e por fim, apurar os resultados da redução de custos ... 



Pessoal 
(treinamento, 

viagens, quadro, 
benefícios) 

Logística 

Otimização de 
processos / 
atividades 

Otimização de 
Vendas 

Níveis de Staff 
Materiais de 

Consumo 

Utilidades 
(telecom, água, 

energia, etc.) 

Tercerizações 

Marketing e 
Ações 

Comerciais 

Otimização de 
Compras 

Otimização de TI Contratação de 
Serviços 

Onde estão as oportunidades de redução de custos ? 
Os tipos de custos com maior potencial de redução abrangem recursos materiais, 
humanos, tecnológicos, financeiros, métodos e processos, caracterizados nas 
seguintes modalidades ... 



  Otimizar as receitas operacionais e não-operacionais 
  Otimizar os gastos com devoluções e abatimentos 
  Otimizar os gastos com impostos e taxas  
  Otimizar os gastos com compras e suprimentos 
  Otimizar os gastos com  recursos humanos 
  Otimizar os gastos com coordenação 
  Otimizar os gastos com utilidades e serviços 
  Otimizar os gastos com pesquisa e desenvolvimento 
  Otimizar os gastos com TI 
  Otimizar os gastos com processos e atividades 
  Otimizar os gastos com  logística 
  Otimizar os gastos com fretes e carretos 
  Otimizar os gastos com contratação de serviços 
  Otimizar os gastos com terceirizações 
  Otimizar os gastos com materiais de consumo 
  Otimizar os gastos com veículos 
  Otimizar os gastos com locomoção e viagens 
  Otimizar os gastos com marketing 
  Otimizar os gastos com ações comerciais 
  Maximizar as despesas com depreciação e amortização 

Quais as iniciativas necessárias para melhorar o  EBITDA ? 
O esforço deve ser focado em ações de incremento de receitas e redução de 
despesas ... 



Incremento Indireto 
•  Melhoramento da marca e imagem 
•  Maior satisfação dos clientes 

Aumento de 
rentabilidade 

Redução 
de custos 

Incremento 
de receita 

Economias Diretas 
•  Redução do tempo de execução dos processos  

(maior eficiência na pesquisa de informações, gestão  
de documentos, acesso aos aplicativos) 

•  Redução do custo de coordenação das atividades e grupos 
de trabalho 

•  Aumento de eficiência devido à disponibilização de 
informações 

•  Redução do custo de treinamento sobre processos 
(treinamento just-in-time) 

•  Redução do custo de monitoração e gestão de processos 

Economias Indiretas 
•  Aumento da flexibilidade e inovação 
•  Redução na quantidade de erros de execução e 

comunicação com o cliente 

Incremento Direto 
•  Aquisição de clientes mais rentáveis 
•  Maior aproveitamento das oportunidades de venda cruzada 
•  Redução do tempo de lançamento de novos produtos 

Quais são os caminhos para o aumento de rentabilidade ? 
A adoção de iniciativas diretas e indiretas para reduzir custos e promover incrementos 
de receita, trará certamente um significativo aumento de rentabilidade ... 



•  Incremento de eficiência contínua 
no longo prazo, proporcionando 
constantes camadas de economia 

•  A transferência de metodologia, 
capacitação e metas desafiadoras 
se perpetuam 

•  Mensuráveis no ROI                     
entre 90 e 120 dias 

•  A maximização das economias é 
obtida quando são examinados 
simultaneamente os apectos 
financeiros, suprimentos, 
manufatura, comercial, marketing, 
recursos humanos e tecnologia 

•  A avaliação inicial de retorno é no 
geral 10 vezes o valor do 
investimento 

INTEGRAÇÃO EFICIÊNCIA DA REDUÇÃO 

SUSTENTABILIDADE RAPIDEZ 

Onde os resultados aparecem ? 
Os resultados são amplos e constata-se principalmente uma significativa eficiência da 
redução, maximização da integração das economias, rapidez na efetivação e 
incrementos de sustentabilidade ... 



Readequação de 
Infraestrutura 

Otimização de TI 

Otimização de 
Recursos Humanos 

Redesenho de 
Processos 

Mudanças 
Organizacionais 

Adoção de 
melhores práticas e 

Benchmarking  

Planejamento 
Tributário 

Redefinição de políticas, 
diretrizes e estratégias 

Avaliação de 
performance por 

indicadores 

Criação de centro de 
serviços 

compartilhados 

Soluções  
Integradas 

Quais são as possíveis intervenções ? 
Baseado nas oportunidades de redução de custos encontradas, coordenam-se 
iniciativas junto ao corpo diretivo e gerencial na implantação das táticas de redução de 
custos, que podem incluir as seguintes intervenções ... 



Essa etapa compreende o desenvolvimento  de um diagnóstico preliminar para 
permitir o entendimento dos seguintes aspectos relativos ao modelo atual de gestão 
da empresa … 

•  Entender e contextualizar o ambiente estratégico da empresa, abrangendo: foco e mercado de 
atuação, segmentação de produtos e serviços oferecidos, clientes, concorrência, parcerias e 
objetivos estratégicos pretendidos  

•  Levantar a estrutura organizacional atual, alçadas e responsabilidades, estilo das ações gerenciais e 
processo decisório 

•  Realizar o diagnóstico e mapeamento dos atuais processos de negócio  

•  Diagnosticar o nível de integração e automação dos processos (do ambiente estratégico ao 
operacional) 

•  Identificar as especificações para contratação de produtos e serviços 

•  Mapear e revisar o processo de contratação de serviços terceirizados desde a geração da demanda, 
passando pelos estágios de contratação, execução / medições, pagamento e registro contábil 

•  Diagnosticar os controles existentes, relatórios gerenciais, objetivando verificar o grau de 
abrangência e eficácia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Quais são os estágios para adoção das intervenções ? 

Diagnóstico 



  Fluxo dos documentos e controles praticados  
  Sistemas informatizados / módulos em operação 
  Forma de inserção dos dados e digitação de documentos 
  Características dos processamentos 
  Forma de apuração dos resultados 
  Forma de elaboração de relatórios gerenciais 
  Volumes de documentos e de transações manuais e 

automáticas 
  Quais são os níveis de retrabalho, de divergências e de 

perdas ? 
  Como é a distribuição do trabalho entre as pessoas ? 
  Como são os níveis de visibilidade, abrangência e eficácia 

dos controles ? 
  Qual é o nível de integração e informatização utilizado ? 
  Quais são os pontos fortes e fracos dos processos ? 
  Quais são os riscos e os impactos envolvidos ?  

Quais as características e comportamento                              
dos processos? 

Quais as principais oportunidades de 
otimização de processos operacionais e 
administrativos existentes?  
  Simplificação de Processos 
  Automação 
  Terceirização 
  Internalização 

Essa etapa compreende a análise crítica do atual modelo de gestão dos processos, 
identificação de oportunidades de melhoria e desenvolvimento de soluções 
integradas com redesenho de processos … 

Quais são os estágios para adoção das intervenções ? 

Proposição de Soluções 

Melhores Práticas 

Benchmarking 
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  Materiais de 
consumo 

  Marketing e Ações 
Comerciais   Reprografia 

  Utilidades (telefonia, 
transmissão de dados, 
energia, água, etc...) 

  Pessoal (treinamento, viagens, 
quadro, benefícios)  

  Contratações 
de Serviços 

  Níveis de Staff 

  Otimização de Compras 

  Otimização de Processos / Atividades 

  Logística 

  Terceirizações 

  Otimização de 
Vendas 

  Eventos 

  Fretes 

  Comunicação 

Identificados os níveis de automação praticados, especificações atuais dos 
processos, discrepâncias do modelo atual face às melhores práticas, valida-se o 
conjunto de soluções propostas e planeja-se a estratégia de implantação dentro de 
uma matriz de prioridades… 

Quais são os estágios para adoção das intervenções ? 

Implementação 



Direção 

Gerência 

Liderança 

Execução 

Nível de Responsabilidade 

Nível de Detalhe 

  Indicadores Estratégicos 
  Foco em Resultados 

  Indicadores Gerenciais 
  Foco em eficiência e produtividade 

  Indicadores Operacionais 
  Foco na utilização e consumo 

de recursos 

  Itens de Controle 
  Foco na Tarefa 

Essa etapa compreende a mensuração dos resultados obtidos, face a performance 
das mudanças implementadas nas dimensões de estrutura organizacional, 
processos e controles, tecnologia, sistemas e recursos humanos… 

Mensuração de Resultados 

Quais são os estágios para adoção das intervenções ? 



Essa etapa compreende o registro dos processos implementados, por meio de 
instrumentos de comunicação alinhados a necessidade dos diversos níveis da 
estrutura organizacional… 

Quais são os estágios para adoção das intervenções ? 

Padronização 

Processos de Receitas 

Faturar clientes Gerenciar créditos e 
recebimentos 

Processar               
contas a receber 

Solucionar         
questões de clientes 

Processos de Despesas 

Oferecer, negociar, 
efetuar contrato 

Encomendar e  receber 
mercadorias e 

serviços 
Processar              

contas a pagar 
Pagar           

fornecedores 



  Acelera o processo de aprendizado 
  Assegura o êxito do projeto e 

consistência técnica 
  Permite que o conteúdo do projeto 

seja disseminado 
  Facilita a execução das 

recomendações 

  Abordagem analítica, objetiva e 
estratégica 

  Gerenciamento do projeto 

  Alavancagem de experiências 
externas  ao cliente 

  Transferência de metodologia ao 
cliente 

  Entendimento do segmento e do 
projeto 

  Visão crítica das recomendações 
para assegurar que sejam 
realistas e exequíveis 

  Comprometimento com os 
resultados 

  Viabiliza o acesso à informação 

CONSULTORIA EMPRESA 

BENEFÍCIOS 

Esforço 
Integrado 

Essa etapa consiste no processo de melhoria contínua, baseado nas experiências e 
resultados obtidos na implantação e tem como foco o treinamento, ajustes e 
supervisão das equipes face aos objetivos estratégicos estabelecidos … 

Quais são os estágios para adoção das intervenções ? 

Treinamento e Supervisão 



Quais indicadores devem ser considerados para monitorar a 
performance ? 
As principais visões gerenciais requeridas estão compostas em 8 principais                
grupos de indicadores ... 

Indicadores de solvência ou liquidez 

Indicadores de eficiência (R.O.I.) 

Indicadores de lucratividade (R.O.I.)  

Indicadores de rentabilidade 

Indicadores de eficiência operacional 

Indicadores de endividamento 

Indicadores de participação de capitais próprios 

Indicadores de imobilização de capitais 

  Incrementos de 
receitas 

  Redução de 
custos 

  Melhoria de 
desempenho 

  Sustentabilidade 

Metas e Objetivos 



Quais são os efeitos da revisão econômico-financeira e os 
reflexos no EBITDA ? 
Os principais reflexos dessa revisão são identificados nos incrementos de receitas, 
redução de despesas e consequente aumento do EBITDA ... 

Base de 
Despesas 
analisada 

Reduções 
Obtidas 

Nova 
Despesa 

Base de 
Receitas 
analisada 

Incre-
mentos 
Obtidos 

Nova 
Receita 

Base de 
EBITDA 

analisado 

Incre-
mentos 
Obtidos 

Novo 
EBITDA 

Receitas Despesas EBITDA 

29% 100% 

71%  

100% 

22% 

100% 

169% 

Incrementos de receitas 
com produtos, serviços 

e outras receitas  

Redução de despesas 
trabalhistas, utilidades e 
serviços, P&D, Gerais, 
Marketing, Vendas e 

Impostos e Taxas 

Otimização de                        
receitas e despesas 



PLANEJAR 

• Definir o ponto de partida e de 
chegada 

• Estabelecer os estágios 

LIDERAR 

• Motivar a equipe 

• Criar cultura que         
apoie as mudanças 

ACOMPANHAR 

• Medir o desempenho 

• Agir sobre os  resultados 

OPERAR 

• Lançar iniciativas e 
obter ganhos rápidos 

• Validar decisões 

Como funciona a organização do projeto ? 
São 4 os estágios fundamentais e inicia-se com um forte planejamento, constitui-se as 
lideranças, executa-se as operações e acompanha-se os resultados ...  



Contato  

Rua Helena, 140 
04552-050 

São Paulo – SP 

Tel.:   11 - 3138 – 4200 

www.ecunha.com.br 

Edison Cunha 
Sócio-Diretor 

edison.cunha@ecunha.com.br 


