
Eficiência na gestão do negócio não é diferencial, mas sim necessidade 
 
Manter a competitividade de sua empresa em um mercado cada vez mais competitivo é uma 
tarefa que exige, sobretudo, muita dedicação e profissionalismo por parte do empresário. Para o 
pequeno empreendedor, a saída para conseguir destacar sua empresa diante da concorrência é 
adotar uma postura bastante flexível, que permita aproveitar todas as novas oportunidades que 
aparecem. 
 
Flexibilidade e criatividade 
 
Tudo isso, é claro, combinado com uma boa dose de criatividade, tão peculiar do brasileiro. São 
exatamente essas características que permitem que as pequenas empresas se diferenciem das 
demais, que, por serem maiores, adotam procedimentos mais rígidos, o que acaba tornando o 
processo de tomada de decisão mais lento. 
 
Se de um lado a estrutura enxuta força o empresário a assumir várias responsabilidades ao 
mesmo tempo, por outro permite um tratamento mais personalizado dos clientes. E este, cada 
vez mais, é um diferencial para reter o cliente. 
 
Uma busca constante 
 
O desafio é manter essas características à medida em que a empresa cresce, ao mesmo tempo 
em que se busca constantemente aumentar a eficiência. Para ajudá-lo na tarefa de tornar sua 
empresa cada vez mais eficiente, selecionamos, abaixo, algumas dicas: 
Busque formas de diferenciar seu produto 
Se você não consegue ver nenhuma vantagem em comprar o seu produto ao invés do oferecido 
pelo seu concorrente, então certamente o cliente também não verá. Nesta hora vale a pena rever 
as características do produto, ou serviço, que sua empresa está prestando. 
 
Mais do que uma redução do preço, tente melhorar a qualidade do produto, ou o atendimento 
oferecido, tanto no momento da venda quanto depois dela concluída. Não se esqueça, porém, que 
a sua empresa tem um público a atender. Em outras palavras, todas estas mudanças devem 
suprir as necessidades desse público. 
 
Cumpra suas promessas 
 
Na ansiedade de conseguir um negócio, muitos empresários, sobretudo os de pequeno porte, 
tendem a oferecer garantias e condições, que sabem, com antecedência, que não conseguirão 
cumprir. 
 
São comuns os casos de pequenos negócios, que conseguem um projeto, ou uma venda grande, 
por oferecerem condições mais atrativas de preço, mas acabam atrasando o prazo de entrega. E, 
o que o cliente economiza com o desconto acaba perdendo com o atraso. Lembre-se um cliente 
insatisfeito dificilmente volta. 
 
Não engane o consumidor 
 
Uma característica que todo cliente respeita é a honestidade e profissionalismo do fornecedor. 
Portanto, nada de "inventar desculpas", ou "tentar enrolar o cliente". 
 
Muitas vezes o atraso na entrega de um produto não é culpa da empresa, mas sim de situações 
que estão fora do seu controle. Nestas horas, seja sincero e avise o quanto antes sobre o 
problema. Com isso, o cliente pode se planejar, e certamente terá uma imagem menos negativa 
da sua empresa. 
 



Fique atento às reclamações 
 
Muitos empresários desperdiçam grandes oportunidades de melhorar a qualidade do produto, ou 
serviço que prestam, simplesmente porque não dão a atenção merecida às reclamações do 
cliente. 
 
Um cliente, quando reclama, quer não só desabafar, mas também alguém que o escute. Preste 
atenção no que ele está dizendo, e tente identificar formas de solucionar o problema. Quando não 
for possível, tente ao menos ressarci-lo com alguma oferta, ou restituição de parte do dinheiro 
pago. 
 
Mantenha-se informado 
 
Sem dúvida, um dos pontos mais importantes de tudo isso é manter-se constantemente 
informado, não só sobre os assuntos relacionados com a sua empresa, mas sobre tudo o que pode 
afetar o seu mercado de atuação. 
 
Sempre existe espaço para o aprendizado de novas técnicas, novos procedimentos, ou, 
simplesmente, melhorar a qualidade do que está sendo feito, seja em termos do produto em si, 
ou como empresário. Nunca é tarde para aprender novas técnicas de motivação dos profissionais, 
de melhoria da eficiência da sua empresa, etc. 
Finalmente, não se esqueça de constantemente rever regras e procedimentos internos, de forma 
a melhorar constantemente a eficiência da sua empresa. Esse deve ser um processo contínuo, no 
qual, uma vez atingido um certo patamar de eficiência, novas metas são estabelecidas. 
 
Neste ponto, não se pode deixar de lado a motivação dos funcionários, que devem ser levados a 
se sentir parceiros do empreendimento. Por mais eficiente que você seja, uma coisa é certa, 
sozinho você não vai conseguir fazer tudo, portanto, não deixe de valorizar seus funcionários 
sempre que merecerem. 
 
No mundo atual, em que os clientes não só estão mais exigentes, como também cientes de seus 
direitos, e que número de empresas aumentou, oferecer um bom produto e gerir de forma 
eficiente a sua empresa deixou de ser um diferencial, e passou a ser uma condição básica para o 
sucesso de qualquer empreendimento. 
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