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A atenção é essencial na linha
de montagem de produtos com
LEDs na Soliton Eletrônica
(acima). Os processos são
controlados por requisições
coloridas (à esq.), também
usadas por Norma, que cuida
de cobranças e logística (ao lado)

NOVO OLHAR
PARA OS
PROBLEMAS
Depois de analisar a rotina e
os processos de cada empresa,
os consultores do Itaú e da
Microsoft e seus parceiros
elaboraram o diagnóstico
que orientará a transformação
Por Maggi Krause Fotos Daniela Toviansky

VISITAS, CONVERSAS, LEVANTAMENTOS de dados e anotações.
O trabalho de consultoria começa com um mergulho no universo dos
negócios de cada empresa. Depois de compreender a sequência e os
motivos de cada processo — administrativo, organizacional ou finan-
ceiro —, os consultores listam quais rotinas podem ser melhoradas
para obter ganhos de produtividade, redução de custos e eliminação de
riscos. Tudo o que atrapalha, como o descompasso entre pagamento e
recebimento ou a falta de uma política segura de backup, é analisado
pelos especialistas do Itaú e da Microsoft. Empresas parceiras, creden-
ciadas pela Microsoft e especializadas em pequenas e médias empresas,
entram em cena para diagnosticar problemas e indicar soluções, muitas
já existentes no mercado, acessíveis e de rápida implantação. "Tecnologia
boa é praticamente invisível. O empresário não precisa ser especialista
nela, deve ser expert em seu próprio negócio", comenta Denis Martins
Ferreira, da CompuBusiness Multi-Tecnologia. Nesta edição, você lerá
sobre os problemas das empresas; na próxima, a implantação das bases
para as mudanças. E não deixe de acompanhar o blog do projeto no
www.extrememakeover4.com.br.
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SALUTON IDIOMAS
Falta assessoria para usar melhor os recursos

vídeos da internet, entre outros canais", antecipa Ferreira.
Sem comunicação intranet, mesmo usando um laptop
na sala de aula, o professor abre a porta e pede o que
estiver precisando "no grito" para a secretária, que fica
no andar de baixo. Essa mesma funcionária, a Lúcia, é o
braço direito dos sócios na parte financeira da empre-
sa, controlando o fluxo de caixa em um livro contábil,
onde ela anota despesas e entradas à mão, além de ser
responsável pela cobrança (boleto para os alunos) e os
pagamentos dos professores horistas, que recebem com
cheque. Mas, apesar de estar tudo muito bem anotado,
não é feita uma classificação em custo fixo e variável e
nem uma análise de impacto destes custos na compo-
sição da margem de lucro. "A Saluton ainda cumpre um
zero a zero, tudo o que ganhamos reinvestimos na em-
presa", contam Gabriel e Maria Claudia Salaro. Quando
existe algum descompasso entre as entradas e saídas
de caixa — pois os alunos pagam nos dias 10,20 ou 30
e os professores recebem no dia 30 de cada mês — são
os donos que cobrem os furos. "Auxiliando com plane-
jamento, gestão de custos, implantação e treinamento
de serviços de cobranças e pagamentos bancários mais
eficientes, nossa equipe pode ajudar a Saluton a elabo-
rar um plano formal de negócios, a reter professores
talentosos, a criar novos produtos e a formar preços",
garante Rogério Gurgel, Gerente Sênior de Produtos
Pessoa Jurídica do Banco Itaú-Unibanco.

Na Saluton Idiomas, Lúcia faz recibo
para alunos e paga os professores
com cheque. Ela mantém uma
caixinha para pequenas despesas
e anota na agenda os recados para
a secretária da manhã
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uando a copiadora ou o fax entram em ação,
cai a ligação telefônica na secretaria. A rede
wireless não funciona na sala de aula dos fun-
dos, pois existe uma caixa d'água no caminho.Q

Problemas assim atrapalham e muito o dia a dia da
Saluton Idiomas, de Santos. "Se tivéssemos assessoria
na área de tecnologia, não teríamos pago um ano de
NET a R$ 450 mensais para ter três pontos de internet
dos micros. Depois descobri que usando um roteador
pagaria apenas uma conexão", conta a empresária Ma-
ria Claudia Abranches Salaro. Especialista em soluções

. para pequenas empresas, Denis Martins Ferreira, da
CompuBusiness Multi-Tecnologia, parceiro certificado
da Microsoft, notou que a consultoria de idiomas usa
pouco a informática a seu favor. Os registros, todos em
papel, demandam tempo para armazenar, organizar e
consultar. Além disso, a internet não é explorada corno
canal de relacionamento com clientes fixos e em poten-
cial, e os donos não conseguem acessar remotamente
os dados da empresa. "Vamos melhorar a segurança da
informação, já que os e-mails e as planilhas financeiras
podem ser vistos por todos. Além disso, auxiliar os sócios
a dispor de conteúdo didático online, com multimídia,



SOLITON ELETRÔNICA
Informações espalhadas dificultam gestão

DICAS DOS CONSULTORES
Como iniciar um diagnóstico na sua própria empresa

P
arece paradoxal, mas quando o sucesso do ne-

gócio é tamanho que obriga a acelerar a produ-

ção para entregar pedidos e não sobra tempo

para rever e atualizar processos, estes passam

a atravancar o dia a dia e até mesmo o crescimento da

empresa. É mais ou menos o que acontece na Soliton Ele-

trônica, especialista em produtos feitos com LEDs. "Somos

uma indústria que trabalha com tecnologia de ponta, mas

ficamos parados no tempo quando se trata de gestão

financeira e do uso de TI", confessa Roberto Esposito. A

sinergia entre os quatro diretores garante que, no geral,

tudo dê certo. Um deles, Fábio Neaime, controla pagamen-

tos dos fornecedores, mas não sabe exatamente quanto

vai entrar, pois quem está por dentro do recebimento

são os diretores comerciais, Gian Luca Marini e Esposito.

As requisições coloridas de papel que documentam

processos de compras, produção, pedidos de material e

manutenção são criação de Nilton Palladino. "Fico em cima

para que não ocorram erros, mas falta um sistema infor-

matizado para integrar todas as áreas da indústria", revela

Palladino. Isso seria ideal, mas o diagnóstico de tecnologia

aponta erros básicos. Para começar, não existe um servi-

dor, os arquivos da empresa estão espalhados pelos PCs,

dificultando sua busca e a segurança das informações. Não

há ferramenta antivírus corporativa e os backups são feitos

em DVD ou pendrive pelos proprietários. "A rede ponto a

ponto não oferece segurança e os sistemas operacionais

e os Microsoft Office instalados são de versões diferentes

e muito antigas, sendo que algumas já não recebem mais

atualizações importantes. Além disso, 60% dos desktops

estão obsoletos", observa Emerson Moraes, gerente de

Marketing e Negócios da Skylan Technology, parceira da

Microsoft e responsável pelo diagnóstico de TI. Ele tam-

bém notou a falta de controle informatizado do estoque e

de planejamento da produção. Do lado financeiro, a lista de

necessidades é grande. "Começa pela folha de pagamento,

que não é automatizada. 0 contador gera holerites de pa-

pel e um diretor digita os DOCs para os funcionários, per-

dendo tempo e dinheiro com isso", analisa Rogério Gurgel,

do Itaú. 0 atual sistema de cobrança com a impressão de

boletos por um funcionário e o registro via arquivos, even-

tualmente, pode dificultar a identificação dos pagadores.

Outra rotina prosaica: a funcionária Célia pilota uma

agenda em que anota à mão as contas a pagar que exi-

gem emissão de cheques todos os dias, levados por um

contínuo até o banco. "É um risco desnecessário levar

cheques até a agência", aconselha Gurgel. A consultoria

"Avalie como sua empresa recebe por seus produtos ou serviços. As

formas de receber e as datas são adequadas ou podem ser melhora-

das? Revisite processos de pagamento de fornecedores e colaborado-

res, verifique controles, compras, fluxo de notas fiscais ou recibos. Há

possibilidade de risco de fraudes, extravios ou mau uso dos recursos?

Implemente procedimentos para garantir segurança. Quais os contro-

les existentes para saldos em contas correntes e de entradas e saídas

diárias? A empresa tem mapas que informam a diretoria sobre a

situação do caixa e suas projeções? Substitua lançamentos em livros

ou papéis por planilhas eletrônicas e sistemas de gestão."

ROGÉRIO GURGEL É GERENTE SÉNIOR DE PRODUTOS PESSOA JURÍDICA DO

BANCO ITAÚ-UNIBANCO. PÓS-GRADUADO EM MARKETING E GESTÃO ESTRATÉ-

GICA EMPRESARIAL (UGF-RJ) E MBA EXECUTIVO (IBMEC-SP), TEM MAIS

DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO FINANCEIRO.

"Faça o que você gosta, se concentre no seu negócio e deixe a tec-

nologia para os especialistas. A evolução das novas tecnologias é

tão rápida que fica difícil, até para quem é do meio, acompanhar

todas as mudanças. Por isso, vale procurar um especialista em

pequenas e médias empresas: esses profissionais são experientes

e capacitados para diagnosticar problemas e implantar a solução

mais adequada a um bom custo-benefício.

FLÁVIO GODINHO, GRADUADO EM PROPAGANDA E MARKETING PELA ESPM E

PÓS-GRADUADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PELA FGV, SOMA DEZ ANOS

DE EXPERIÊNCIA NO MERCADO DE TECNOLOGIA. É GERENTE DE MARKETING PARA

PEQUENAS EMPRESAS DA MICROSOFT BRASIL

@ Acompanhe o dia a dia dos consultores no blog www.extrememakeover4.com.br

do Itaú já prevê que, além de treinamento de funcioná-
rios para aliviar a rotina do engenheiro Fábio Neaime,
com o uso do Internet Banking para planejar contas a
pagar e a receber e controle de conta corrente, todos
os diretores poderão visualizar com clareza as finanças
da empresa. "0 faturamento da Soliton é bastante sa-
zonal, com altos e baixos constantes, e cerca de 50%
se concentram em órgãos públicos. Também realizam
grandes projetos em empresas multinacionais, com pra-
zo de recebimento de até 120 dias. Por isso, inúmeras
vezes assumem custos antecipados de importação das
lâmpadas de LED e arcam com a industrialização, para
somente depois faturar", explica Cesar Bianchíni Ponchi-
rolli, especializado em ativos RJ do Itaú. Arrumar formas
de lidar melhor com esse desencaixe do fluxo de caixa
será um dos desafios do Extreme Makeover 4..
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ABREU TRANSPORTES
Cotidiano de alto risco

C
omo todo empresário que começou sozinho, Edu-

ardo de Abreu ainda centraliza a parte financeira

quase dois anos após a fundação de sua transpor-

tadora. As tarefas operacionais tiram seu foco das

estratégias para ampliar o negócio. "Toma tempo incluir todas

as contas a pagar no sistema do banco. E ainda pago despe-

sas extras com dinheiro ou cartão pessoal", conta o empre-

sário. O lucro da empresa depende de controles financeiros

e da habilidade de negociação de Abreu e seus assistentes. É

preciso pagar os caminhoneiros recrutados para realizar os

fretes e receber das empresas vendedoras de materiais de

construção pelas entregas realizadas, mas o custo elevado

da operação compromete o fluxo de caixa. "Entregas para

o cliente final — formado por empresas como Telhanorte e

Di Cicco — representam cerca de 75% de seu faturamento.

Nesta operação, sua margem varia entre 20% e 30%, possui

um prazo médio para recebimento de até 30 dias, porém

arca com 70% do custo (combustível e pedágio) de modo

antecipado", analisa César Bianchini Ponchirolli, do Itaú. Essas

despesas do caminhoneiro geram um dos grandes problemas

de Abreu. Para não precisar manter dinheiro vivo na sucursal

de Jundiai, ele fez convénio com postos de gasolina, onde o

caminhoneiro apresenta um voucher da Abreu Transportes

e recebe antecipações de frete, combustível e pedágio. 0

valor do pedágio precisa ser pago ao posto em dinheiro. Já

o combustível é pago com boleto bancário. "Há vários riscos

na operação: o perigo de levar valores para o posto, fraude e

O laptop com informações
da empresa viaja dentro do
carro de Abreu.
No escritório, fiação confusa
e hardware no chão. Os vales
para caminhoneiros são
digitados um a um

desvio de recursos nos vales e falta de informação sincroniza-
da com o escritório, ou seja, só sabem quanto vão pagar de
combustível ao receber o boleto", descreve Rogério Gurgel,
consultor sénior do Itaú. Ele também percebeu que os contro-
les de fluxo de caixa não estão automatizados — são reunidos
em planilhas feitas pelo próprio Eduardo. A centralização das
informações é outro perigo: o laptop do proprietário — que é
transportado dentro do carro de Abreu diariamente — con-
centra os dados mais relevantes da empresa. Mas os backups
não são regulares. Segundo a avaliação de tecnologia da FJH,
parceira da Microsoft, qualquer pessoa pode acessar todo o
tipo de informação, o que indica que não há segurança nos
micros. "Além disso, há equipamentos no chão da sala, sujeitos
a danos em circuitos e placas. As instalações elétricas são
inseguras, com algumas tomadas aterradas e outras não, e
os filtros de linha de três tomadas estão sobrecarregados",
lista Hélio Costa, consultor de TI da FJH. A falta de no-bre-
ak, que evita o desligamento dos equipamentos em caso de
queda de energia, e de estabilizador para as variações da
corrente elétrica são um prato cheio para a catástrofe. "Um
raio destrói tudo em apenas dois segundos", conclui Costa.
Bom motivo para começar a implantar a infraestrutura do
Extreme Makeover 4, que deixará tudo seguro para os passos
seguintes da transformação.
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