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Introdução

Existem vários exemplos de companhias

Expandir a participação da sua empresa

de falência. Um dos casos mais

no mercado é o objetivo de todo gestor.

conhecidos é o da Forever 21, marca

Alcançar esse propósito, porém, nem

de roupas voltada ao público jovem.

globais que buscaram expandir suas
operações e entraram em um processo

sempre é fácil. Muitos “dão um passo

O problema é que ficou sem
caixa para comprar produtos e
abastecer as lojas. O resultado
é a demanda por 150 milhões de
dólares para manter as operações.
É bem provável que esse caso seja

maior que a perna” e prejudicam suas

Com mais de 700 lojas em todo o mundo

diferente da sua empresa. No entanto,

finanças durante esse processo.

— inclusive no Brasil —, a rede varejista fez

ele demonstra que qualquer companhia

uma previsão errada: acreditou que cresceria

depende de planejamento e ações

10% em 2019, mas vem amargando perdas

conscientes para ampliar suas atividades

devido à rápida expansão geográfica. A

sem prejudicar as finanças.

Para ter uma ideia, 51% dos
empresários pretendem contratar
mais colaboradores durante 2019,
segundo uma pesquisa feita pela
Amcham. Esses profissionais
ocuparão novas posições e
ajudarão na expansão de equipes já
existentes. Apesar da perspectiva
positiva, todo cuidado é necessário.

dívida já chega a 500 milhões de dólares,
que devem ser pagos até 2022.

Esse é o tema deste e-book. Aqui, vamos
apresentar boas práticas que ajudarão a

Para piorar a situação, o fundador da

atingir seus objetivos estratégicos a partir

empresa, Do Won Chang, contratou

de ações direcionadas e planejadas.

um empréstimo do banco JP Morgan
Chase para cobrir os prejuízos.

Então, que tal saber mais? Boa leitura!
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Quais são os conceitos importantes?

QUAIS SÃO OS CONCEITOS IMPORTANTES?

Planejar a expansão da empresa depende,
primeiro, da compreensão de vários
conceitos. Eles devem vir antes da
prospecção de novos negócios, a fim de
serem utilizados da maneira correta e
poderem gerar vantagem competitiva.
Por mais que você já conheça todos eles,
é importante reforçá-los no dia a dia.
Dessa forma, é possível implementar
uma estratégia adequada ao negócio,
analisar os resultados alcançados
e ajustar o caminho seguido. Afinal,
correções são importantes e ajudam
a conquistar seus objetivos.
O que considerar? Veja alguns dos
principais conceitos, o que eles significam
e como são aplicáveis à sua companhia.
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QUAIS SÃO OS CONCEITOS IMPORTANTES?

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

• resumir o propósito da organização, ou seja, mostrar o presente, o futuro, o caminho
para ir de um a outro e o alinhamento necessário para esse percurso;

Elaborar um planejamento estratégico é como ter um

• facilitar a compreensão da estratégia a ser adotada. Por isso, ela precisa ser simples,
clara, fácil e resumida, com o intuito de direcionar as ações e traçar medidas de
recuperação, caso sejam necessárias;

ponto de partida para guiar todas as ações realizadas
na empresa. Seu foco é a visão de futuro esperada, que
direciona as práticas do presente para gerenciar tempo,
recursos e energia aplicados à estratégia de negócio.

• detalhar a execução da estratégia, com divisão entre objetivos, indicadores e iniciativas
estratégicos. Assim, todas as práticas envolvidas são listadas e orientam as decisões;

Esses propósitos são alcançados porque o planejamento

• motivar gestores e colaboradores na busca pela visão de futuro devido à definição de
objetivos e metas;

estratégico define aonde a empresa deve chegar.
Todas as etapas seguidas contemplam ações
conscientes e inteligentes, que consideram:
• possibilidades realistas;
• estudo da concorrência;
• antecipação de tendências.
Assim, são analisados os ambientes externo e interno para

• estabelecer uma governança de realização da estratégia, a fim de que todos sigam
processos e tenham suas responsabilidades;
• prever um modelo de execução flexível, que permita ajustes sempre que necessário;
• separar a estratégia da operação, já que os dois fatores devem estar interligados, mas
ter certa independência para o alcance dos melhores resultados.

reconhecer problemas e identificar oportunidades de melhoria.

Com todas essas definições, fica claro que o planejamento estratégico é importantepara

Para chegar a esse patamar, o planejamento estratégico deve:

incentivar o engajamento dos colaboradores e explorar as potencialidades existentes.
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QUAIS SÃO OS CONCEITOS IMPORTANTES?

Esse também é o fator que justifica sua

preferem lojas populares. O primeiro vê

importância. Quando você não consegue

valor na exclusividade. O segundo, no preço

mostrar ao cliente os diferenciais do seu

baixo. Ambos os produtos agregam aos

negócio, deixa de demonstrar a eles como

seus clientes, mas de forma diferenciada.

cria valor. Portanto, fica também mais difícil
de mostrar como atenderá suas demandas.

Diante desse contexto, fica claro que
essa definição é fundamental para todo

PROPOSTA DE VALOR
Define a razão para a empresa existir, o motivo

Nesse momento, é importante
entender que a noção de
valor varia de acordo com a
pessoa. Isso acontece porque a
percepção entre o bem recebido
com determinado produto ou
serviço e as necessidades a
serem supridas é diversa.

para ser escolhida pelo cliente e as razões

negócio. Para chegar a ela, é possível usar
o Canvas da Proposta de Valor, um recurso
complementar ao Business Model Canvas.
Essa é uma ferramenta de gestão
estratégica que permite desenhar
modelos de negócios. Com ela, você
cria e dispõe de produtos e serviços
procurados pelo cliente. Por sua vez, com

pelas quais cobra o preço determinado. Em

É por isso que existem pessoas que optam

o Canvas da Proposta de Valor é possível

outras palavras, a proposta de valor é uma

por pagar mais caro para ter uma roupa

aperfeiçoar um produto ou serviço, a fim

promessa do que será entregue.

de marca, por exemplo, enquanto outras

de atender às demandas dos clientes.
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QUAIS SÃO OS CONCEITOS IMPORTANTES?

PERSONA

Assim, em vez de oferecer uma
promoção qualquer para o público-

Conhecer o público-alvo — isto é, as

alvo, você segmenta os clientes e

pessoas que podem se tornar suas clientes

oferta o que eles realmente buscam.

— é o primeiro passo para ter sucesso
com suas ações. No entanto, é preciso

Ao mesmo tempo, você tem uma

definir suas personas para direcionar

comunicação mais acertada, com a criação

as campanhas de maneira acertada.

de conteúdos relevantes e que vão agregar
valor aos seus clientes. Como resultado,

A persona é uma representação

eles tendem a optar pela sua empresa, em

semifictícia do cliente ideal. Em outras

vez da concorrência. Outros benefícios são:

palavras, exige a criação de um perfil
completo e detalhado, com nome,

• fortalecimento da autoridade;

idade, profissão, dores, necessidades,

• compreensão do comportamento
de compra dos clientes, a fim de
oferecer os produtos ou serviços
certos para o momento da jornada;

expectativas, hábitos e desejos.
Essas informações ajudam a
orientar as estratégias de captação,

• oferta do conteúdo certo no
período adequado;

retenção e fidelização de clientes.

• conquista de um diferencial competitivo.
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QUAIS SÃO OS CONCEITOS IMPORTANTES?

INDICADORES-CHAVE DE
PERFORMANCE (KPIS)
São índices que ajudam a mensurar o desempenho
da sua empresa. A ideia de usar os KPIs é saber para
onde direcionar suas ações, a fim de alcançar os
objetivos traçados. Por isso, eles precisam ser úteis
ao negócio, já que devem ajudar a compreender o
funcionamento e os resultados de uma estratégia.
Existem diferentes tipos de indicadores. Eles são
diferentes de acordo com a empresa e os propósitos
da organização. Para serem eficientes, é importante
conterem as seguintes características:
• disponibilidade de mensuração;

Perceba que os KPIs mostram se determinado objetivo
está próximo ou não de ser alcançado. Por exemplo,
se a expectativa é elevar as vendas em 10% no prazo
de 3 meses, por meio de uma campanha que oferece
20% de desconto na compra do segundo item, os
indicadores devem indicar se a meta será atingida.
Nesse caso, você deve avaliar a taxa de conversão, a fim
de saber se as vendas estão sendo realizadas e se os
clientes adquirem o segundo item devido ao desconto.
Se você perceber que essa estratégia não traz resultados,
é preciso corrigi-la ou até modificá-la totalmente.
Ao conhecer todos esses conceitos, fica mais fácil expandir a atuação
do seu negócio sem prejudicar as finanças. Isso porque você tem um
planejamento, sabe diferenciar seu negócio, identifica seus potenciais

• relevância para o negócio;

clientes e mensura as ações executadas. Porém, ainda é preciso

• capacidade de contribuir com o processo decisório;

ir além. É necessário estar em constante busca de novos clientes e

• periodicidade.

oportunidades de negócio. Vamos explicar melhor no próximo tópico.
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Como encontrar novos negócios?

COMO ENCONTRAR NOVOS NEGÓCIOS?

Garantir a expansão da empresa depende
diretamente da capacidade de buscar
oportunidades. É preciso identificá-las
e aumentar sua taxa de conversão para
assegurar que a ampliação da empresa

O primeiro serve como um cartão de
visitas da sua marca. O ideal é otimizar
as páginas internas com estratégias
de SEO, a fim de ranquear melhor
o site nos resultados do Google.

seja sustentável no quesito financeiro.
O blog, por sua vez, é uma boa fonte para
Acompanhar os conceitos já apresentados é

criação de conteúdos relevantes. De

essencial. No entanto, também é necessário

acordo com a persona, você gera materiais

aplicar boas práticas. Caso você tenha dúvidas,

diversos com níveis de aprofundamento

listamos as principais a seguir. Confira!

diferentes. O intuito é educar o potencial

PROSPECTE NO MEIO DIGITAL

comprador até a tomada de decisão.
Já as redes sociais são canais próprios para

Vender mais requer participação em diferentes

divulgar seus produtos e serviços, publicar

canais. O ambiente digital traz várias

seus conteúdos para redirecionamento

oportunidades — e já se tornou obrigatório para

ao blog e até para nutrir o relacionamento

empresas de qualquer porte ou segmento. Por

com os clientes. Aproveite para responder

isso, aposte em site, blog e redes sociais.

os comentários e tirar todas as dúvidas.
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COMO ENCONTRAR NOVOS NEGÓCIOS?

Lembre-se de que ainda existem outros
formatos para prospectar no meio digital.
Um deles é a landing page, uma página
que entrega um conteúdo relevante, como
um e-book, mas exige o preenchimento
de um formulário com dados pessoais.
De toda forma, o objetivo sempre é
obter informações e feedbacks, que
ajudem a direcionar as ações tomadas.
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COMO ENCONTRAR NOVOS NEGÓCIOS?

FAÇA CAMPANHAS DE INDICAÇÃO

ABORDE CLIENTES ÓRFÃOS

Contar com indicações de clientes é uma forma eficiente de

Abordar clientes que desistiram de comprar na concorrência é a

gerar novos negócios. Isso porque um contato referenciado

oportunidade de gerar novos negócios. Esses consumidores podem

é percebido como algo mais confiável que uma pesquisa

ser derivados de empresas que faliram ou até serem indivíduos

no Google ou a visualização de alguma propaganda.

que mudaram de profissão ou se aposentaram, por exemplo.

Esse processo pode ocorrer de maneira espontânea, mas é possível oferecer

Até mesmo a mudança de vendedor em uma empresa é capaz

um auxílio. Basta criar uma recompensa atrativa e personalizada, a fim de que

de deixar os clientes órfãos. Nesse momento, é necessário

os clientes percebam a oferta valiosa. Pode ser, por exemplo, um desconto

fazer um bom atendimento e focar o pós-venda.

na próxima compra, frete grátis ou o que mais você achar interessante. O
foco é criar uma dinâmica para gerar leads, ou seja, potenciais compradores.

Lembre-se de cumprir o prometido, oferecer o melhor e se
mostrar solícito para solucionar problemas e dúvidas.

Contribua para esse processo com uma apresentação,
um formulário de referência, um e-mail ou qualquer outra

Além disso, busque conhecer o cliente para desenvolver uma relação

maneira. Aposte ainda no relacionamento. Com a proximidade,

duradoura. Essa é uma forma eficiente de criar conteúdos direcionados

fica mais fácil haver essa iniciativa de indicação.

e gerar informações relevantes, de acordo com seu perfil.
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FAÇA ACORDOS COM
PARCEIROS DE NEGÓCIO

Ao trabalhar com eles,
compartilhe os resultados
obtidos e mantenha a

Ter parceiros de negócio é

relação próxima para agregar

essencial para alcançar bons

valor. Tenha em mente que

resultados. Você aumenta as

é preciso agir de forma

chances tanto de vender de

estratégica para aumentar a

modo direto quanto indireto. Um

chance de seu negócio ser

exemplo é uma empresa que

indicado por esse parceiro.

comercializa softwares de gestão.
Além disso, o parceiro também
Essa companhia pode negociar

deve ser aquele que fornece uma

com os clientes, por exemplo,

ferramenta capaz de diminuir os

pequenas empresas. No entanto,

riscos do seu negócio. É isso que

também tem a chance de firmar

a Serasa Experian oferece. Com

parcerias com consultores,

soluções voltadas para a redução

que já conhecem potenciais

da inadimplência e aumento

clientes e podem enxergar

da saúde do seu negócio, você

diferentes oportunidades.

toma decisões mais acertadas.
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COMO ENCONTRAR NOVOS NEGÓCIOS?

MARQUE PRESENÇA NOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO USADOS PELOS CLIENTES
Estar nos mesmos canais que os potenciais compradores
da sua empresa é indispensável para acertar sua
estratégia. Identifique os meios mais utilizados por
eles, tanto no âmbito online quanto offline. No digital,
obtenha dados relevantes, como horários mais
acessados, faixa etária etc., porque isso ajudará a
colocar em prática as ações mais acertadas.
Tenha em mente que todas essas medidas ajudam a
expandir sua atuação no mercado e a encontrar novos
negócios. Outras ações relevantes a serem aplicadas serão
mostradas em seguida, no próximo tópico. Vamos lá?
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Como ampliar sua atuação de mercado?

COMO AMPLIAR SUA ATUAÇÃO DE MERCADO?

O market share — ou participação de mercado — determina

INVISTA EM INOVAÇÃO

a posição da sua empresa perante a concorrência. O
propósito é sempre aumentá-lo e fazer seu negócio

A inovação representa lançar um produto ou serviço

ser reconhecido e lembrado pelos clientes.

inexistente no mercado, ou criar formas de fazer algo
já disponível. Por isso, esse é um porto seguro para

O recomendado é apostar em novos mercados e

quem deseja se destacar no mercado e atrair clientes.

oportunidades. O estímulo ao crescimento deve ser
constante, mas sustentável. Ao colocar essa ideia em

Tenha em mente que a proposta é atrair a

prática, você conquista vários benefícios, como:

atenção e oferecer um diferencial aos clientes.

• aumento do faturamento;
• elevação da lucratividade;
• possibilidade de trabalhar com um
mix de produtos variados;

Isso depende de atenção às tendências e
criação de experiências únicas e relevantes.
Um exemplo de inovação, por exemplo, foi

• ganho de vantagem competitiva.

o rodízio de pizzas, já que, até então, existia

O que fazer para chegar lá? Conheça algumas

ser um pacote diferenciado de serviços ou um

práticas que contribuem para essa jornada.

produto que traz praticidade ao dia a dia.

apenas o modelo a la carte. No seu caso, pode
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COMO AMPLIAR SUA ATUAÇÃO DE MERCADO?

REFORCE A PRESENÇA DA
MARCA NO MEIO DIGITAL

• 96,2% dos usuários de internet participam

A internet oferece amplas possibilidades

• 62,6% acreditam que as mídias sociais têm

e novos negócios. Tudo isso sem precisar

de alguma mídia social;

um papel relevante para os negócios;

fazer investimentos elevados. Portanto, vale a
pena apostar nesse tipo de expansão. Nesse

• 53% entendem que o principal benefício é a divulgação da marca;

contexto, ao investir em site, blog e redes sociais,
aposte em links patrocinados, que ajudarão

• 44,2% utilizam para engajamento com a audiência;

a captar clientes e atrair usuários para os
canais em que sua empresa está inserida.

• 38,1% apostam nesses canais para o aumento
de vendas e do número de clientes.

Por exemplo: se você já tem site, blog e redes sociais,
uma oportunidade é criar anúncios para o Facebook

Além disso, o Facebook é a rede social mais utilizada, por

ou Instagram para atrair clientes. Para reforçar a

97,5% das organizações. O Instagram vem logo atrás, com

importância dessa prática, basta ver os seguintes

89,4% e o LinkedIn fica em terceiro lugar, com 56,4%. Assim,

dados retirados do Social Media Trends 2019:

avalie e invista nos canais que seus clientes usam mais.
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COMO AMPLIAR SUA ATUAÇÃO DE MERCADO?

OFEREÇA UM DIFERENCIAL PARA SEUS CLIENTES
Os consumidores gostam de receber vantagens — por isso,
oferecer um diferencial faz toda a diferença. Ele pode se referir a
preço, material utilizado, forma de fabricação, funcionalidade etc.
Qualquer que seja, deve ser usado como maneira de agregar valor.
Para definir o seu diferencial, é preciso conhecer seu
negócio e ser o primeiro a resolver um problema que os
consumidores têm (está aí a inovação!). Além disso, crie
barreiras de saída, ou seja, fatores que fazem o cliente ser,
em partes, dependente do seu produto ou serviço.
É o caso do uso de um software de gestão. Se a empresa-cliente
for trocar de fornecedor, terá que substituir todas as operações e
capacitar a equipe. Para agregar ainda mais valor, tenha um time de
alta performance, a fim de alcançar resultados sempre melhores.
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COMO AMPLIAR SUA ATUAÇÃO DE MERCADO?

DESENVOLVA PRODUTOS E SERVIÇOS
OU APRIMORE OS EXISTENTES
Uma ideia excelente para expandir seu negócio é
oferecer produtos e serviços. Ao aumentar o mix,
você atinge um público maior e alcança um perfil
variado, que tende a elevar o faturamento.
Para utilizar essa estratégia, lembre-se de manter
sua marca bem posicionada no mercado. Vale a
pena atentar à concorrência para saber o que está
sendo feito e explorar as potencialidades.
Verifique quais erros foram cometidos e supere-os. Esteja
em constante aprendizado e utilize o benchmarking para

Ao agir da forma indicada, você tem a chance de crescer, aproveitar novos negócios e

definir as ações a serem realizadas. Tenha em mente que

manter a sustentabilidade financeira. No entanto, ainda tem mais um aspecto para atingir

falhas e reclamações são oportunidades de melhoria.

esse patamar. Quer saber qual é? Continue lendo!
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Como minimizar os riscos e evitar prejuízos às finanças?

COMO MINIMIZAR OS RISCOS E EVITAR PREJUÍZOS ÀS FINANÇAS?

As atividades de expansão empresarial

Desse modo, é possível maximizar

Em seguida, projete custos, despesas e

devem ser bem analisadas para evitar

as possibilidades e minimizar os

receitas. A ideia é fazer uma comparação

problemas posteriores. Para isso, é

riscos, a fim de aumentar os lucros ao

para saber qual é o tempo médio de

preciso fazer uma análise de viabilidade

máximo. A questão é: como efetivar a

recuperação do investimento e se é

econômica, que ajuda a entender se a

análise de viabilidade econômica?

viável trabalhar com esse prazo. Nesse

opção de investimento é interessante ou se
é melhor esperar para colocá-la em prática.

processo, considere diferentes cenários
A princípio, é preciso executar algumas

para conferir todas as possibilidades.

etapas. A primeira dela é a análise do
Com o propósito de saber se o

mercado. Verifique o planejamento

Projete ainda o fluxo de caixa para

momento de aumentar o negócio

estratégico traçado e colete informações

saber quanto precisará ter de capital

está correto, a viabilidade econômica

sobre outras empresas e os clientes.

de giro para os próximos meses.

Lembre-se ainda de contar com recursos

Por fim, analise os indicadores. Eles

de análise do crédito dos clientes. Essa é a

contribuirão ao processo decisório

melhor maneira de reduzir a inadimplência

de realização do investimento.

avalia o mercado para indicar se o
investimento trará o retorno esperado.

Essa análise ainda é válida
antes de implementar um
produto, processo ou serviço.

e evitar que um descasamento de caixa
aconteça e inviabilize suas projeções.

Veja quais são os principais.
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COMO MINIMIZAR OS RISCOS E EVITAR PREJUÍZOS ÀS FINANÇAS?

VALOR PRESENTE
LÍQUIDO (VPL)

TAXA INTERNA DE
RETORNO (TIR)

PAYBACK
O Indicador de Retorno de Capital — como também é

O VPL sinaliza se os resultados são

A TIR oferece uma visão ampla

chamado — evidencia quando o fluxo de caixa se torna

positivos ao longo do tempo. Para isso,

do retorno tendo como base

positivo e o investimento começa a dar lucro. Por isso, é um

compara o capital investido e seu custo

o fluxo de caixa livre.

dos fatores mais relevantes na hora de tomar uma decisão.

O resultado é um percentual
de rentabilidade, a fim de
facilitar a comparação com
outro tipo de investimento.

Para saber qual é o período que levará para que

envolvido por meio da seguinte fórmula:

VPL = valor presente das entradas
de caixa – investimento inicial
Perceba que a ideia é identificar

o rendimento seja equivalente ao investimento
inicial, é preciso utilizar a seguinte fórmula:

payback = investimento inicial /
saldo médio do fluxo de caixa

quanto os futuros pagamentos

A fórmula da TIR é complexa

valerão, hoje, após o desconto

e considera o período em que

de juros e do custo inicial.

ocorre o fluxo de caixa, o valor

Essa fórmula exige ter um fluxo de caixa projetado.

obtido no espaço analisado, a

No entanto, é bastante simples colocá-la em prática,

Ele avalia, portanto, todos os fluxos de

quantidade total de intervalos de

certo? Com esses indicadores e todas as dicas que

caixa esperados. Caso o resultado fique

tempo avaliados e o somatório

apresentamos, será possível ampliar sua atuação e

acima de zero, o negócio é rentável.

dos fluxos de todas as etapas.

gerar novos negócios sem prejudicar as finanças.
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Conclusão
Como você pôde perceber neste material,
garantir a expansão do negócio de maneira
sustentável depende de alinhar o investimento
realizado ao retorno. Para isso, é preciso
ter clientes good fit, ou seja, aqueles aptos
a adquirirem seus serviços ou produtos.
Dessa forma, você também diminui a chance
de inadimplência, especialmente se analisar
o histórico de crédito e criar estratégias para
reduzir o calote. Junto às práticas apresentadas
neste e-book, o seu resultado será o sucesso!
Por isso, comece agora! Conte com um
parceiro estratégico e veja que seguir
as dicas realmente vale a pena.
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sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa Experian é responsável pela maior base
de dados da América Latina e oferece os relatórios mais precisos e eficazes do mercado.
Apoiamos empresas, empreendedores e consumidores em suas decisões de crédito e
oferecemos soluções para gestão de riscos, marketing e certificação digital.
Desde 2007 somos parte do grupo Experian, a maior referência mundial em serviços de
informação. Por meio de nossas soluções tecnológicas e inovadoras, desvendamos o poder
dos dados para ampliar oportunidades para pessoas e empresas.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

