
Você é um profissional
bem informado?

Por Thomaz Caspary

A informação sobre o

retorno dos investimentos

é um dos fatores

primordiais na condução

de um negócio de sucesso

Um empresário sem informação não
tem condições de assumir a con-
dução de seus negócios. Da mes-

ma forma que nós, seres humanos, deve-
mos fazer periodicamente um check-up.
Para saber como vai a nossa saúde, nos-
sa empresa necessita de parâmetros para
que possamos medir a "saúde empresa-
rial". Como é que nos dias de hoje, um
empresário se posiciona no mercado sem
nenhum conhecimento dos números de
sua empresa e de sua condição de compe-
titividade no mercado? Isto é praticamen-
te suicídio. Você sabia que o crescimento
do PIB no Brasil para 2007 está previsto
para no máximo 3,5% e que estamos, se-
gundo a ONU, em penúltimo lugar refe-
rente à projeção de crescimento dos paí-
ses emergentes?

Estamos sempre bem informados
quando se trata de tecnologia. Discuti-
mos a tecnologia gráfica digital, estamos

a par dos avanços do CtP ou mesmo dos
sistemas ligados ao JDF. O que necessita-
mos saber, no entanto, para "tocar" a em-
presa é qual o lucro sobre vendas ou o re-
torno do nosso investimento. Este último,
por exemplo, é um indicador de resulta-
dos importantíssimo para medir a efici-
ência de quanto a empresa aproveita os
seus ativos. Este, no entanto, é um in-
dicador econômico-fmanceiro limitado.
O principal indicador da empresa deve-
rá ser também o levantamento dos seus
custos, principalmente na pré-impressão
que normalmente é desprezada ou colo-
cada em segundo plano. Outros fatores,
como veremos a seguir, são bastante im-
portantes para que possamos acompanhar
a performance de nossa gráfica. Para ob-
ter estes indicadores, necessitamos de in-
formação que é gerada através de bole-
tins diversos, sistema de gestão elaborado
especificamente para as necessidades de



cada empresa, ou através dos relatórios
gerenciais que estão em diversos progra-
mas oferecidos no mercado.

Entre vários indicadores que podemos
citar temos: lucratividade, que mede a
relação do lucro dos serviços gráficos em
relação ao faturamento. Uma das alter-
nativas é levantar os custos fixos e va-
riáveis relacionando-os com as receitas
geradas. A lucratividade informa quanto
de resultado foi obtido para o montan-
te da receita.

Margens de contribuição e de cober-
tura de serviços também são indicadores
de lucratividade. Já a liquidez ,mede o re-
sultado de caixa através da diferença en-
tre o lucro e a necessidade de capital de
giro. Utilizamos como parâmetro o cálcu-
lo da liquidez seca e da liquidez corrente,
assunto que poderemos abordar em pro-
fundidade em um próximo artigo nesta
revista, o crescimento da necessidade de
capital de giro entre um período e outro,
deve ser financiado pelo lucro, sob risco
da empresa ter que recorrer a emprésti-
mos para continuar a pagar as suas con-
tas. Já a rentabilidade, mede a relação do
lucro com o total de ativos ou capitais in-
vestidos. Quando relacionado com ativos,
o indicador da rentabilidade demonstra a
eficiência na utilização destes ativos e os
rendimentos auferidos com sua melhor
utilização.

Produtividade é uma relação entre o
volume produzido e o tempo utilizado
para a produção. O desconhecimento des-
tes indicadores pode nos levar a verda-
deiras catástrofes na área financeira e co-
mercial, tendo como conseqüência uma
redução brutal nas vendas e nos resulta-
dos. Outro índice importante é a capta-
ção de novos clientes, além de mantê-los
satisfeitos. Já a margem de contribuição,
mede o resultado obtido com a venda a
cada cliente após a subtração de todos os
custos variáveis (margem de contribuição
é = a custos fixos + o lucro). A margem
de cobertura de clientes mede a capacida-
de que cada um possui de cobrir os custos
fixos e gerar lucro.

Existe ainda um número de indica-
dores para informar o empresário de
como anda o seu negócio. Temos toda
uma gama de informações da produção,
como velocidade média dos equipamen-
tos (importantes para o pré-cálculo), tem-
pos na pré-impressão por tipo de ativida-
de, desperdício de matéria-prima, tempos
de acerto, diversos tempos improdutivos
por tipo de ocorrência, entre outros.

Outra área bastante importante para o
gráfico é a informação da área de ven-

das. Neste sentido, temos que analisar,
por exemplo, vendas por vendedor, lucro
por vendedor, margem de contribuição
por vendedor, igualmente os mesmos ín-
dices por tipo de serviço que executamos
ou impressos que fabricamos. Temos que
observar se os processos produtivos são
lucrativos ou se estamos utilizando pro-
cessos ultrapassados e sem rentabilidade.
Para todos estes dados, existem progra-
mas de gestão no mercado brasileiro.

É condição fundamental que os indi-
cadores de desempenho estejam alinha-
dos com o plano estratégico da gráfica.
Por esta razão, é sempre aconselhável ve-
rificar o foco da empresa, de seu mercado,
dos clientes da gráfica e principalmen-
te das metas de resultado, para posterior-
mente, embasados nestas metas, poder
criar um mínimo de indicadores para nor-
tear o empresário em relação às atitudes
que deve tomar em todos os departamen-
tos de sua empresa gráfica. Se o proprie-
tário não tiver o mínimo de informação,
o custo desta ausência total de rumo pode
significar o fechamento da empresa.
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