ABC da gestão:
desafios e caminhos
para as PMEs
na prática
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Introdução
Apesar de comporem a maior parte da economia brasileira,
as pequenas e médias empresas enfrentam muitos desafios.
Segundo o Sebrae, há 6,4 milhões de estabelecimentos no
Brasil — e 99% deles são PMEs.
Mais que sua representatividade, esses negócios respondem
por 52% dos empregos com carteira assinada, o que equivale a
16,1 milhões. Por esse e muitos outros motivos, é preciso investir
em uma boa gestão para garantir o sucesso da empresa.
Como fazer isso? É o que vamos apresentar neste material.
Aqui, você entenderá as adversidades da administração de
empresas, os benefícios de trabalhar o desenvolvimento de
pessoas, como captar investimentos e acesso à crédito, quais
estratégias são indispensáveis e como otimizar as finanças,
o planejamento e a gestão fiscal. Confira!
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As adversidades na gestão de
pequenas e médias empresas

AS ADVERSIDADES NA GESTÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Engana-se quem pensa que a gestão de

Lidar com a parte orçamentária é uma das mais difíceis. Para ter

PMEs é fácil. É preciso conhecer vários

uma ideia, segundo uma pesquisa do Capterra, 23% dos empresários

aspectos, ultrapassar a falta de experiência

de pequenos negócios têm dificuldade de gerenciar as finanças

e conhecimento do empresário e enfrentar

e enfrentam problemas quando algo imprevisto acontece.

a necessidade de investimento.
O motivo para isso é simples: a dependência de um fluxo de
Apesar de sua importância para a economia

caixa consistente. Em uma PME, é preciso reduzir os custos ao

nacional, como já apresentamos, o objetivo de

máximo para precificar os produtos de modo competitivo.

todo empresário é crescer. Para isso, é preciso
enfrentar as adversidades de frente. O primeiro

Essa é a melhor maneira de garantir a sustentabilidade e até a

passo para fazer isso é conhecer as dificuldades.

expansão do seu negócio. Junto a isso, é fundamental trabalhar os
prazos de pagamento e recebimento. Com essa prática, você prevê

Quais são elas? Conheça as principais e entenda

suas necessidades das próximas semanas ou meses e descobre se é

por que elas interferem no seu trabalho.

necessário conseguir algum tipo de crédito para financiar as operações.
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AS ADVERSIDADES NA GESTÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO FISCAL

Contar com a equipe certa é ter um

Pagar a alta carga tributária brasileira representa um desafio. Em

diferencial competitivo para seu negócio.

2018, o pagamento dos impostos foi equivalente a 35,07% do Produto

Para isso, é preciso trabalhar as políticas

Interno Bruto (PIB), o que resultou em R$2,39 trilhões. Isso significa

de benefícios, remuneração e incentivos,

que cada habitante recolheu a média de R$11.494 em impostos.

inclusive os não financeiros. Aqui,
também entra a motivação das pessoas.

INVESTIMENTO E CRESCIMENTO

Para os empresários, é um desafio a mais. A alíquota chega a 34%, a
depender do regime escolhido. Entre os principais tributos pagos estão:
• Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);

Fazer uma boa gestão de pequenas

• Contribuição previdenciária;

e médias empresas implica aumento

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

da competitividade. Enfrentar os

• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

grandes players do mercado é difícil.

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);

Contudo, é possível com o estudo da

• Contribuição para o Programa Integração Social (PIS);

concorrência, crescimento da eficiência e

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

investimento em inovação e tecnologia.

• Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
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Os benefícios da gestão e desenvolvimento de pessoas

OS BENEFÍCIOS DA GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

O cuidado com os colaboradores é o
foco da gestão de pessoas. A partir dessa

ATRAÇÃO E RETENÇÃO
DE TALENTOS

prática, é possível otimizar os resultados
e alcançar os objetivos traçados.
O discurso é bonito, mas nem sempre esse
é o cenário verificado nas pequenas e médias
empresas do País. A dificuldade é atender
às demandas dos colaboradores e ter um
bom retorno para os resultados do negócio.
Apesar disso, o comprometimento com o bemestar dos colaboradores é uma necessidade.
Por meio dele, é possível ultrapassar os
principais desafios da gestão de pessoas.
Como? Explicamos a partir de agora.

As práticas de atração e retenção de

Mais que isso, foque a retenção de

talentos são essenciais. O foco deve

talentos. A ideia é satisfazer a equipe

ser a construção de uma equipe de
alta performance. Para aplicar essa
ideia, é preciso fazer um processo de
recrutamento e seleção eficiente.

Contar com uma empresa
especializada, selecionar
vários currículos e procurar os
candidatos mais alinhados ao
cargo são atitudes essenciais.

para tornar sua empresa competitiva e
com boa reputação. Para alcançar esse
propósito, invista em oportunidades
de aprendizado e crescimento.
Faça parcerias com universidades, invista
em treinamentos — ainda que à distância —
e demonstre a possibilidade do colaborador
se tornar um gerente ou líder. Busque
saber o que os motiva, quais são seus
objetivos, suas perspectivas e ambições.
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OS BENEFÍCIOS DA GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

CONTRATAÇÃO E DESLIGAMENTO
A contratação e o desligamento implicam gastos.
No primeiro caso, os valores são derivados da
formalização do novo colaborador e processo de
onboarding — há perda de produtividade por alguns
dias — e realização de treinamentos, por exemplo.
No desligamento, os gastos são devido a pagamentos,
busca por outro profissional, interrupção de
alguma atividade etc. Por isso, o recomendado
é tornar esses processos mais produtivos.
Para isso, forneça feedbacks constantes aos
colaboradores com o objetivo de mostrar seus pontos
positivos e negativos. Faça ainda um processo de
recrutamento e seleção eficiente, que busque alinhar
as expectativas do profissional às da empresa.
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OS BENEFÍCIOS DA GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

TREINAMENTO

OFERTA DE BENEFÍCIOS

O restante é benefício opcional, exceto
se estiver previsto em convenção coletiva.

A capacitação de um colaborador pode demorar,

As bonificações e a participação nos lucros

De toda forma, vale a pena consultar

mas esse processo é necessário. Um mesmo

servem como motivadores. Em relação aos

os colaboradores para saber as opções

cargo tem diferentes funções e é necessário que

mais encontrados — como vale-transporte,

mais atraentes e ofertá-las. Essa é uma

o colaborador se ajuste à cultura organizacional.

vale-alimentação e plano de saúde —,

forma eficiente de reter os talentos.

é preciso atentar ao que diz a legislação.

Para isso, apresente-o às outras equipes
e integre-o logo no seu primeiro dia. Ao
se sentir bem recebido, ele tende a pedir
mais ajuda sempre que necessário.

Os obrigatórios são:

remunerados, como horário flexível, no dress
• Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), equivalente a 8% da remuneração;
• vale-transporte, com desconto na folha

Uma boa alternativa é criar um manual do

de pagamento no limite de 6% — o resto

colaborador. Nele, todos os direitos e deveres

deve ser custeado pela empresa;

devem estar descritos, assim como os cargos

• férias, com acréscimo de 1/3 a cada

da empresa, o modelo de cultura, missão, visão e
valores, e o que mais achar importante e necessário.

Você ainda pode oferecer benefícios não

12 meses;
• 13º salário, com repasse anual.

code, happy hour etc. Essas iniciativas são
empregadas na gestão de pequenas
e médias empresas com bons resultados.
Com essas práticas, você ultrapassa os
desafios da gestão de pessoas e sua
empresa está preparada para o próximo
passo. Quer saber qual é ele? Continue lendo!

10

A captação de investimentos e o acesso à crédito

A CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS E O ACESSO À CRÉDITO

A burocracia é um dos principais desafios para a

ELABORE UM PLANO DE NEGÓCIO

gestão de PMEs. Sem acesso ao crédito, muitos
empresários recorrem a empréstimos com

Esse documento serve como guia e faz uma identificação

taxas de juros elevadas. Em alguns casos, ficam

clara de clientes, fornecedores, mercado e situação

endividados e precisam até fechar as portas.

da empresa. A maioria das instituições financeiras
exige o plano de negócio para saber se o crédito é

O apoio financeiro é essencial em algumas situações.

viável. O objetivo é confirmar sua lucratividade atual

Muitas vezes, é utilizado para reforçar o capital de giro

e potencial para honrar o compromisso assumido.

e garantir o pagamento das próximas contas. Em outros
casos, é voltado para a realização de investimentos.

IDENTIFIQUE POSSÍVEIS FATORES DE
RESTRIÇÃO

Qualquer que seja a finalidade, é preciso passar pela
burocracia e ter um bom planejamento para aumentar as

Sua empresa pode ter algum problema. Consulte seu

chances de receber o crédito necessário. Algumas dicas

CNPJ para saber se existe algum tipo de restrição. Se

que ajudam nessa empreitada estão descritas a seguir.

a resposta for positiva, verifique o que pode ser feito.
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A CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS E O ACESSO À CRÉDITO

FAÇA O PEDIDO DE FINANCIAMENTO
As instituições financeiras oferecem diferentes tipos
de crédito empresarial. Compare as alternativas e veja
quais documentos são solicitados. Os principais são:
• plano de negócios;
• contrato social;
• balanço patrimonial;
• Demonstração de Resultados do Exercício (DRE).
Os dois últimos documentos são obtidos com o
seu contador. Reúna o que for preciso, inclusive as
garantias solicitadas. Ao fazer isso, você está mais
próximo de conseguir crédito para sua empresa e
poderá desenvolver sua PME. Confira quais estratégias
são necessárias para atingir esse objetivo!
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O desenvolvimento de PMEs:
5 estratégias indispensáveis

O DESENVOLVIMENTO DE PMES: 5 ESTRATÉGIAS INDISPENSÁVEIS

Destacar sua empresa perante
a concorrência não é tarefa fácil.
É preciso saber o que se deseja
conquistar, que público quer atingir
e como diferenciar seu negócio
para agregar valor aos clientes.
Para alcançar esse patamar, é preciso
colocar em prática 5 estratégias
indispensáveis. Veja quais são elas.
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O DESENVOLVIMENTO DE PMES: 5 ESTRATÉGIAS INDISPENSÁVEIS

EMPREGO DE ESTRATÉGIAS
DE MARKETING

defina uma persona: é a representação de um cliente

esteja presente nas redes sociais: aumenta a

ideal, com os principais detalhes sobre seus hábitos

interação com o público e auxilia na solução de

de consumo, preferências, rotina, moradia e trabalho;

problemas, divulgação de produtos e serviços,

Aposte no marketing para atrair clientes,

e outras atividades. O perfil deve ser criado nas

fechar negócios e se posicionar no

elabore um plano de marketing: é um documento

mercado. Com essas ações, você fortalece

que mostra suas prioridades. Pode ser desenvolvido

a marca e mostra os diferenciais dos seus

pela ferramenta Canvas. Ajuda a identificar

invista no marketing de conteúdo: cria conteúdos

produtos ou serviços. Ao mesmo tempo,

oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos;

relevantes para educar o usuário. Os materiais são

aumenta as chances de fechar negócios.

mídias utilizadas pelos clientes;

postados no site, no blog, nas redes sociais e em
crie um site responsivo: significa ser acessível

outros locais. Agrega outras estratégias, como o

Diferentes ações devem ser adotadas para

e adaptável a diferentes tipos de tela. Isso

SEO, voltado para o ranqueamento no Google;

alcançar seu propósito. Entre elas estão:

ajuda na experiência do usuário;
use o Google Meu Negócio: é uma ferramenta que
tenha um blog: ajuda a educar o cliente e colocar

facilita a visualização da sua empresa pelas pessoas

sua empresa como referência;

que estão nos arredores. Oferece boas oportunidades.
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O DESENVOLVIMENTO DE PMES: 5 ESTRATÉGIAS INDISPENSÁVEIS

GESTÃO ORIENTADA A DADOS

• crie uma estratégia: trace objetivos de curto, médio
e longo prazos. Inclua quais dados serão relevantes

Saber o melhor caminho a seguir é o

e planeje como serão utilizados;

principal nesse momento. A gestão data
driven — ou seja, orientada a dados — é

• colete e analise os dados: use soluções integradas

aquela em que as decisões são tomadas

de negócio, como um software de gestão (ERP).

a partir de informações e insights obtidos.

Ele centraliza todos os dados e os armazena,
geralmente, na nuvem para facilitar o acesso;

Os dados são gerados a partir de diferentes
fontes com o propósito de agregar

• use insights para tomar decisões: utilize os dados

vantagem competitiva. Para implementar

obtidos nos sistemas para definir o melhor rumo.

esse tipo de gestão, é necessário

Uma solução de consulta a CPF e CNPJ evita que sua

colocar algumas medidas em prática:

empresa caia em fraudes, por exemplo.
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O DESENVOLVIMENTO DE PMES: 5 ESTRATÉGIAS INDISPENSÁVEIS

• de produtividade: referem-se à produtividade
hora/colaborador ou hora/máquina, ou
seja, relacionam-se ao uso dos recursos em
comparação com as entregas;

GESTÃO EMBASADA EM
INDICADORES DE PERFOMANCE

• de qualidade: estão relacionados aos primeiros,
porque sinalizam não conformidades no processo.
Por exemplo, o nível de avarias ocorridos em
determinado período;

Usar indicadores de desempenho (KPIs)
é a maneira mais eficiente de saber o

• de capacidade: mensuram a capacidade

status do seu negócio. Eles sinalizam se

de resposta a um processo. Um exemplo é a

as metas seguidas serão cumpridas ou

quantidade de produtos embalados por uma

se é preciso fazer ajustes pelo caminho.

máquina em determinado intervalo de tempo;

Existem diferentes tipos de

• estratégicos: mostram como a empresa está em

KPIs. Eles são, normalmente,

relação aos objetivos esperados. Fornecem um

categorizados da seguinte forma:

comparativo entre o que deveria ser e como está.
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O DESENVOLVIMENTO DE PMES: 5 ESTRATÉGIAS INDISPENSÁVEIS

DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS DE COMPLIANCE
Apostar na conformidade dos processos

Crie regras internas e divulgue-as a todos

é uma forma de desenvolver a gestão da

os colaboradores. Lembre os profissionais

sua PME e crescer. As políticas adotadas

que eles fazem parte da estratégia e

precisam seguir as diretrizes da legislação
e do mercado para se manterem competitivas.
Além disso, o compliance se tornou uma
obrigatoriedade a partir da Lei Anticorrupção.

que essa é uma obrigação de todos.
Mais que isso, adote controles internos
para garantir a elaboração e a confiabilidade

Por isso, até as PMEs precisam ter um cuidado

dos relatórios. Ainda assegure o cumprimento

extra. Nesses casos, é preciso contar com um

das obrigações fiscais e das diretrizes da

profissional especializado, interno ou externo.

legislação contábil.

19

O DESENVOLVIMENTO DE PMES: 5 ESTRATÉGIAS INDISPENSÁVEIS

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIAS
E PESSOAS
As ferramentas de gestão são relevantes

Junto a isso, invista nas pessoas.

para competir no mercado. É desnecessário

Os colaboradores precisam estar

ter todas elas, mas algumas são importantes

engajados para produzirem mais e melhor.

para o sucesso de uma PME. Uma delas é a

Ao apostar nessa estratégia, você percebe

consulta de CPF e CNPJ, com o objetivo de

os resultados melhorarem, porque há

indicar possíveis fraudes e quando há risco

um alinhamento entre as demandas

de inadimplência em uma venda a prazo.

individuais e de negócio.

Outra é uma solução voltada para a saúde

Com todas essas dicas,
você poderá colocar sua PME
em um patamar diferenciado. No
entanto, ainda existe um aspecto
a considerar: o financeiro. É ele que
vamos abordar no próximo tópico.

do seu negócio. Por meio de dados, você
sabe o que precisa melhorar e recebe dicas
de gestão para PMEs. O CRM, por outro lado,
ajuda a armazenar os dados de clientes e traçar
estratégias precisas de marketing e vendas.
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As finanças, o planejamento
e a gestão fiscal: como otimizar

O financeiro não deve ser o único
ponto trabalhado na sua empresa,
mas é um dos principais. Sem
dinheiro, é inviável continuar
as operações e o resultado
tende a ser a falência.
Nesse momento, é preciso
se perguntar o que é gestão
financeira. Essa é uma atividade
da administração que consiste
em ter controle do capital.
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AS FINANÇAS, O PLANEJAMENTO E A GESTÃO FISCAL: COMO OTIMIZAR

Envolve planejar, analisar e prever situações

• cálculo de guias tributárias;

relacionadas a despesas, receitas, custos,

• questões trabalhistas;

investimentos, empréstimos e aplicações. O

• cumprimento de obrigações acessórias;

objetivo é potencializar o uso do capital para fazer

• emissão de relatórios.

a empresa crescer de maneira sustentável.
Perceba que, ao aliar os dois tipos de gestão, você
Por sua vez, a gestão contábil é uma ferramenta

aumenta a conformidade do negócio e as chances

que busca entender as informações financeiras e

de sobrevivência. Ao mesmo tempo, estabelece

patrimoniais para subsidiar a administração da empresa

um controle mais próximo dos principais aspectos

e suas decisões. Abrange dados do contador e do

relevantes do negócio, além de acompanhar

empresário, que são traduzidos em informação útil.

demonstrativos, métricas, relatórios, KPIs e mais.

O objetivo é praticar a elisão fiscal para descobrir

Dentro desse contexto da gestão financeira

maneiras de se manter dentro da lei e pagar

e contábil, existem alguns erros a serem

menos tributos. Aqui, estão envolvidos:

evitados. Conheça os principais!
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IGNORAR O CONTROLE DO ESTOQUE
O controle do estoque precisa ser otimizado para

Controle entradas e saídas e dimensione o

evitar que o dinheiro fique parado e os itens sejam

estoque de maneira adequada. Use a curva ABC

deteriorados e gerem prejuízos. Ao mesmo tempo,

para facilitar esse controle e registre todas as

ter poucas unidades pode fazer você perder

movimentações. Considere ainda os períodos

oportunidades de venda. Por isso, o melhor é

de sazonalidade para fazer uma projeção

o equilíbrio.

mais eficiente.
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AS FINANÇAS, O PLANEJAMENTO E A GESTÃO FISCAL: COMO OTIMIZAR

MISTURAR FINANÇAS PESSOAIS
E EMPRESARIAIS

NEGLIGENCIAR O FLUXO DE CAIXA
Essa atividade deve ser feita todos os dias. O fluxo

O empresário deve definir um valor ou um percentual

de caixa é uma das ferramentas mais importantes

correspondente à sua remuneração e viver com

para identificar a movimentação do dinheiro e

esse dinheiro ao longo do mês. Mantenha todas as

projetar receitas e despesas futuras. Com ele, você

contas separadas e considere que parte do lucro

sabe se terá a quantia necessária para honrar seus

deve ser voltada ao reinvestimento na empresa.

compromissos, se existe algum cliente inadimplente

DESCUIDAR DAS CONTAS A PAGAR

e como está a situação para os próximos meses.

ESQUECER DO FUNDO DE RESERVA

Os prazos de vencimento devem ser controlados de
maneira rigorosa. Contas pagas após o período indicado

Sua empresa precisa ter um dinheiro guardado para situações

implicam juros e dificuldade no acesso posterior ao

emergenciais. O ideal é considerar a previsibilidade e

crédito. Além disso, fica mais difícil regularizar as

despesas adicionais, como o 13º salário dos colaboradores.

pendências e você entra na bola do endividamento.

Isso evita a retirada de um grande montante de uma só vez.
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AS FINANÇAS, O PLANEJAMENTO E A GESTÃO FISCAL: COMO OTIMIZAR

NÃO FAZER O PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
Essa ferramenta é a principal quando o assunto
é gestão contábil. Por meio dela, você define o
regime tributário mais adequado ao seu negócio e
outros fatores que impactam o valor dos impostos
pagos todos os meses.
Com o planejamento, você ainda identifica as
obrigações acessórias necessárias, sabe quais são
as questões fiscais importantes e evita a omissão
de informações, que leva a empresa a trabalhar
com dados imprecisos ou incorretos.
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Conclusão
Ao longo deste material, você viu que o ABC da gestão
de PMEs abrange uma série de cuidados e ações, que
ajudarão a colocar sua empresa nos trilhos certos. As
dicas repassadas aqui são aplicáveis ao seu negócio e
precisam ser colocadas em prática para aumentar suas
chances de sucesso.
Lembre-se de contar com as ferramentas adequadas
nesse processo. Ao evitar o endividamento e a
inadimplência, e saber como está a saúde do seu
negócio, você tem mais chances de alcançar os
objetivos traçados.
Então, que tal colocar em prática as ideias repassadas?
Aproveite o conteúdo e veja seu negócio decolar!
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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

