


DINHEIRO NO CAIXA

gestão financeira
é o ponto vulnerável dos empreendedo-
res brasileiros. Por falta de planejamento
inicial, desconhecimento da estrutura de
custos, erros na elaboração de orçamen-
to e problemas de capital de giro, a maior
parte das empresas morre precocemen-
te. O mais recente levantamento do Se-
brae mostra que 62% delas não sobrevi-
vem mais que cinco anos. É um dos piores
índices do mundo. Carlos Alberto Ercolin,
professor da Fundação Getulio Vargas, de
São Paulo, investigou em sua dissertação
de mestrado as razões da mortalidade e
descobriu: ignorar o universo dos cálculos
é fatal. De nada adianta traçar modernas
estratégias comerciais e de marketing se
as contas não estiverem em dia. "De tanto
pensar nas vendas e nos produtos, os em-
presários tendem a deixar de lado a gestão
financeira", afirma o consultor Laecio Bar-
reiros, da L&Barreiros Controladoria. En-
trevistamos cinco empresários que sou-
beram enfrentar o desafio do caixa. Cada
um à sua maneira, eles descobriram que
nem todos os negócios -- por mais ino-
vadores e atraentes que pareçam — po-
dem dar bom resultado. Ter a sabedoria
de apostar no que é realmente líquido e
certo é apenas uma entre as várias lições
que eles têm a ensinar.

Quando resolvi
abrir uma franquia, em 2007
eu não tinha preferência por
uma rede especifica. Mas de
uma coisa eu sabia: o negócio
teria que render no mímmo
2% ao mês sobre o capital
investido. Por menos que
isso, melhor deixar o dinheiro
aplicado no banco. Além de
bom retorno, eu queria
uma opção de baixo risco.
Com os dois parâmetros
em mente, saí em busca do
empreendimento ideal."
Leonardo Corrêa do Carmo, 34 anos,
franqueado da Casa do Construtor,
rede especializada no aluguel de máquinas
e equipamentos para construção
civil. Suas quatro unidades, no Rio de Janeiro,
Niterói e Juiz de Fora, somam 33 funcionários

A solução do problema
Leonardo Corrêa do Carmo buscou negócios com

os quais tivesse alguma afinidade. Como ele e o só-
cio, Victor dos Santos, são engenheiros, a rede Casa
do Construtor logo chamou a atenção. Também estu-
dou uma franquia de oficina mecânica, porque sem-
pre achou o ramo promissor, e outra de alimentação,
por conta de ele e Santos conhecerem o setor — Car-
mo foi diretor de uma rede de salas de cinema com
lanchonetes próprias e Santos já teve uma empresa
de aluguel de máquinas de café expresso.

Para fazer as projeções financeiras, Carmo foi pes-
quisar o mercado. Na Casa do Construtor, por exem-
plo, buscou informações com o franqueador e seis fran-
queados. Calculou que teria de desembolsar R$ 500
mil na abertura do negócio. Do total, gastaria cerca
de R$ 350 mil na compra dos equipamentos, como
serras elétricas e geradores. O restante seria desti-
nado a despesas como a aquisição do carro para en-
tregas, reforma do imóvel, passagem dos funcioná-
rios para treinamento em São Paulo e pagamento da
taxa de franquia de R$ 25 mil. O investimento incluía
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também R$ 50 mil para capital de
giro, cifra determinada pelo fran-
queador para a cobertura dos gas-
tos do dia a dia.

Em seguida, projetou as receitas e
despesas do negócio mês a mês pe-
lo período de um ano. Para o cálculo
das despesas, considerou gastos co-
mo pagamento dos funcionários, alu-
guel e contas de água, luz e telefone.
As estimativas foram feitas com base
em dados das outras unidades da re-
de, adaptados, quando necessário, ao
mercado carioca. No caso do fatura-
mento, recorreu a duas fontes de in-
formação. Dados do franqueador aju-
daram a prever a demanda. Para a de-
finição dos preços, Carmo foi atrás de
números da concorrência, até porque
a Casa do Construtor não tinha até en-
tão lojas no Rio de Janeiro.

Com os números apurados, con-
cluiu que a rentabilidade mensal do
negócio ficaria em 3% sobre o capi-
tal inicial, o que permitiria o retorno
do investimento em três anos. A ta-
xa até deixava a desejar em compa-
ração às das outras franquias cogi-
tadas, ambas com retorno previsto
em torno de 4%. Na escolha, a aver-
são ao risco prevaleceu. "Os outros
negócios podiam até ter uma pro-
messa de rendimento superior, mas
algumas de suas unidades já haviam
quebrado", diz.

Com base nas projeções, Carmo
estimou em seis meses o período
para que o negócio atingisse o pon-
to de equilíbrio entre as entradas e
saídas de caixa. Ainda assim, por
precaução, calculou dois outros ce-
nários: um otimista, com o ponto
de equilíbrio em um mês — o me-
lhor desempenho já registrado na
rede — e um pessimista, com o pra-
zo alongado para 12 meses, basea-
do no pior caso. Para cada situação,
projetou o capital de giro necessário
para bancar o negócio até começar
a dar lucro. "Queríamos ter certeza
de que, se demorássemos para en-
grenar, poderíamos injetar dinheiro
na loja sem recorrer aos bancos."

No final, os números ficaram mais
próximos daqueles previstos no ce-
nário otimista: com dois meses de
estrada o negócio já dava resultado
— experiência que incentivou Car-
mo a abrir três outras unidades.

O resultado
• As três primeiras lojas de Car-
mo somam faturamento mensal
de R$ 270 mil — a quarta unidade
acaba de ser inaugurada.

• A rentabilidade média sobre o
valor investido é de 3% ao mês,
(equivalente a 42,6 ao ano), em
sintonia com as previsões.

Siga o exemplo
• Para escapar de financiamentos
emergenciais, inclua a projeção do
capital de giro no cálculo do investi-
mento — uma folga de caixa para o
pagamento das contas no dia a dia
é fundamental na construção de um
empreendimento saudável. "Mui-
tas empresas quebram por causa da
combinação entre má gestão do ca-
pital de giro e crédito caro", diz Car-
los Alberto Ercolin, da FGV-SP.

• Calcule o retorno sobre o capital
investido. Com esse indicador, você
pode analisar até que ponto vale a
pena abrir mão de aplicações finan-
ceiras para montar a empresa.

• Para projetar dados como investi-
mento inicial e fluxo de caixa, é im-
portante fazer uma detalhada pes-
quisa de mercado.

5 FORMAS DE
CORTAR CUSTOS
As dicas de Bob Fifer*,
autor do sistema que
inspirou a Ambev —
um caso exemplar de
gestão de resultados
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Estreamos no mercado
em 1999, como uma empresa de
um só produto: uma máquina
americana para confecção de
cartazes. No início deu certo.
Conseguimos bons clientes, como
o Pão de Açúcar. Mas, aos poucos,
as vendas começaram a minguar.
Para compensar a queda de
faturamento, ampliamos nossas
opções. Em 2006, vendíamos
mais de 1.500 itens para
supermercados, como cortinas
para frigoríficos, estrados, pisos
e lixeiras. O crescimento em nada
colaborou com a saúde financeira
do negócio. Pelo contrário.
Quando nos demos conta, a
empresa acumulava prejuízos e
dívidas bancárias. Para piorar,
nem sabíamos de onde vinham
as perdas. Precisávamos,
urgentemente, pôr o negócio
de volta nos trilhos.''
Marco Antônio dos Santos, 45 anos,
sócio da MKR Comercial, com sede em
São Paulo e 25 funcionários

A solução do problema
Com a missão de recuperar a rentabilidade, Mar-

co Antônio dos Santos e seu sócio Marcelo Rymer
resolveram calcular a margem de lucro dos 1.500
itens. Para isso, contaram com a ajuda de um con-
sultor. Colocaram na planilha, primeiro, os custos
variáveis produto por produto — como o valor da
matéria-prima daqueles produzidos na própria fá-
brica e o custo de aquisição dos que eram apenas
revendidos. Depois, fizeram o rateio das despesas
fixas, como aluguel e folha de pagamento com fun-
cionários administrativos, com base na participa-

ção de cada item no faturamento da empresa. Com
a apuração das receitas e despesas individualiza-
das, obtiveram o diagnóstico do que era lucrativo
e do que dava prejuízo.

Com o aprendizado, sempre que chegam à con-
clusão de que um item é deficitário, Santos e Rymer
têm três alternativas. A primeira é tentar reduzir
custos, principalmente com a troca de fornecedo-
res locais ou com a busca de opções de importa-
ção. A segunda é produzir internamente o que an-
tes era comprado pronto — foi assim que a MKR
reduziu em 30% o custo de suas "tartarugas", si-
nalizadores fixados no asfalto para reduzir a velo-
cidade dos carros.

Se nada disso for viável, resta tirar o produto do
catálogo. Como resultado da avaliação das mar-
gens, a MKR comercializa hoje apenas 150 itens, um
décimo da variedade de antes, e conseguiu ganhar
mais com menos: no ano passado, voltou a obter
lucro. Entre os itens banidos, estão as placas pa-
ra sinalização interna dos supermercados. Feitas
as contas, os sócios descobriram que alinha suga-
va cerca de R$ 8.500 do caixa por ano — prejuízo
equivalente a 10% de suas vendas. "Aprendemos a
manter o foco no que dá lucro", diz Santos.

O
® A quantidade de itens à venda despencou de
1.500 para 150.

• A empresa trocou um prejuízo de R$ 48 mil
(3% do faturamento) em 2006 por um lucro lí-
quido de R$ 2,3 milhões (4% do faturamento)
no ano passado.

Siga o exemplo
e Saiba que trabalhar com muitos produtos não é
necessariamente sinal de lucro multiplicado. Algu-
mas vezes, a dor de cabeça é que fica maior. Você
pode ter um ou mil itens à venda, o que importa
é fazer sucesso no mercado, ou seja, vender, e ao
mesmo tempo ter o controle dos custos.

* Ao identificar produtos deficitários, considere a
possibilidade de cortar custos com a troca de for-
necedores ou mudanças na forma de produção. Se
nada disso for possível, deixe de vendê-los para se
concentrar no que realmente dá resultado.

» Em caso de dificuldades, considere a possibili-
dade de contratar um consultor para ajudar na de-
tecção das causas e na busca de soluções para os
problemas de caixa. "Muita gente quebra por não
buscar ajuda", diz Carlos Alberto Ercolin, da Fun-
dação Getulio Vargas, de São Paulo. "Empresários
gastam com advogados e contadores, mas relutam
em investir em consultoria."
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Abri minha padaria
em 2002 e quatro anos depois já
tinha um faturamento anual na
casa dos R$4 milhões. Sempre
fomos lucrativos, mas eu sentia
que o negócio não estava bem
organizado. Faltavam informações
sobre a estrutura de custos. O
desperdício era outro problema —
boa parte da matéria-prima e da
produção terminavam no lixo. E os
funcionários não rendiam como
eu gostaria. Em busca de melhores
resultados, decidi revisar todos os
nossos processos, da fabricação ao
controle financeiro.''
Cláudio Henrique de Faria, 50 anos, sócio da
padaria Via dos Pães, de Brasília, com 53 funcionários

A solução do problema
Até 2000, serviços como o corte de frios, a lava-

gem de alimentos e o manejo do forno eram rea-
lizados separadamente em cada setor da padaria.
Funcionários de áreas diferentes, na lanchonete, na
pizzaria e na confeitaria, tinham como responsabi-
lidade, por exemplo, fatiar a mussarela. Não fazia
sentido. Hoje a Via dos Pães conta com apenas um
responsável por essa função, que corta e distribui
o ingrediente a quem precisa. O número de empre-
gados foi reduzido em 23%, de 65 para 53.

Para combater o desperdício, Faria começou a
acompanhar as vendas de cada item produzido
na casa. Assim, as receitas passaram a ser prepa-
radas em quantidade compatível com a média de
pedidos de cada dia da semana. Atualmente, a ma-
téria-prima por departamento é preestabelecida.
"Com a padronização do processo, reduzimos o
desperdício", afirma o empresário.

Faria também passou a acompanhar o lucro por pro-
duto a partir dos custos específicos e do rateio das des-
pesas comuns (com base na participação no fatura-
mento do negócio). Com a planilha completa, ele des-
cobriu que é vantajoso criar campanhas para vender
tortas de bacalhau, palmito ou champignon, itens com

bom lucro. E tirou os doces de morango da pratelei-
ra no verão — fora da estação, fica inviável comprar a
fruta a um valor que possibilite alguma rentabilidade.
"Se o peso da matéria-prima ultrapassar 25% do custo
do produto, não dá para vendê-lo", diz Faria.

O resultado
• O faturamento cresceu de R$ 4,3 milhões em
2002 para R$ 4,7 milhões (previstos para 2009).

» A margem de lucro aumentou 47% em três anos:
passou de 8,9%, em 2006, para 13,1%.

« O desperdício de matéria-prima caiu 16% des-
de 2006 — redução que trouxe ganho médio men-
sal de R$ 11.459.0 descarte de produtos à venda
encolheu de 18% para 9,5% do total, uma eco-
nomia de R$ 6.500 por mês.

• O peso da folha de pagamento caiu de 20%
para 15% sobre a receita.

Siga o exemplo
• Sistematize as tarefas de seus funcionários para
aumentar a produtividade.

® Acompanhe os custos, os preços e as vendas de
cada item ou linha de produtos para racionalizar
a produção e formar um mix lucrativo.

» Para obter a margem por produto, faça o rateio
das despesas fixas pelo melhor critério para a sua
empresa: participação no faturamento, tempo de
uso das máquinas, número de funcionários, etc.



l DINHEIRO NO CAIXA

A situação da empresa andava
difícil em 2007. Com uma queda de 16,5%
no faturamento, mais cedo ou mais tarde
entraríamos no vermelho se nada fosse
feito. A saída f oi arregaçar as mangas e
procurar formas de avançar no mercado."
Cristían Gallegos, 34 anos, sócio da Tecla, especializada
em hospedagem de sites, e-mail marketing e outros
serviços de internet, com 49 funcionários e sede em São Paulo

A solução do problema
Ao investigar a queda de dois dígitos em 2007, Cristian Gallegos

descobriu em que áreas valeria a pena apostar — e quais não me-
receriam tantos esforços. O mercado nacional de hospedagem de
sites avançava 25% ao ano. Um ótimo filão. Mas a Tecla não estava
conseguindo participar desse crescimento. Sinal de que o negócio
perdia espaço para a concorrência. Era preciso investir no serviço
de hospedagem para compensar a queda nas vendas de acesso à in-
ternet — essas, sim, sem perspectivas de evoluir.

Para encontrar formas de se diferenciar, Gallegos organizou uma
pesquisa com 350 clientes, comunidades na internet, sites e publi-
cações especializadas. A análise do levantamento apontou dois ca-
minhos: a simplificação na contratação do serviço e a melhora do
atendimento telefônico ao cliente. A Tecla então tornou seus pro-
dutos mais amigáveis a usuários sem conhecimentos técnicos e
adotou indicadores de desempenho e metas para avaliar a qualida-
de do atendimento (como tempo de espera ao telefone, quantida-
de de clientes que desistem de ficar na linha e notas concedidas pe-

los clientes aos serviços). A equi-
pe de suporte aumentou — de 19
para 27 pessoas, um programa de
treinamento foi implantado e a
estrutura técnica foi aprimorada
para diminuir a necessidade de
atendimento telefônico. Parale-
lamente, a Tecla apostou no lan-
çamento de dois serviços: e-mail
marketing e os chamados servi-
dores dedicados, destinados ao
uso de um só cliente.

Além disso, foram estabeleci-
das metas de lucratividade para
cada projeto em andamento. Ho-
je, sempre que o lucro fica abai-
xo do desejado, deve-se cortar
custos ou ajustar preços. Se na-
da disso for possível, é melhor
perder a venda. Todo mês a Te-
cla rejeita oito potenciais clien-
tes — a maior parte deles acaba
fechando negócio com empresas
em operação nos Estados Uni-
dos. "Não podemos abrir mão da
rentabilidade", afirma Gallegos.
A exceção são projetos que, mes-
mo pouco lucrativos, podem ren-
der novos contratos no futuro.

O
« A receita mensal do negó-
cio registrada em agosto deste
ano superou em 6% a apurada
no mesmo mês de 2008, ou seja,
a empresa começou a ganhar
novamente mercado.



• Com a receita em alta, a Tecla
projeta faturar entre R$ 8,5 e
R$ 9 milhões em 2010, em com-
paração com os R$ 7,8 milhões
previstos para 2009 e R$ 7,7 mi-
lhões registrados em 2008.

» A lucratividade (medida pe-
lo Ebitda, sigla em inglês para o
resultado antes dos impos-
tos, juros, depreciação e amor-
tização) aumentou de 25% pa-
ra 28% sobre a receita desde o
ano passado.

Siga o exemplo
• Estude as perspectivas de mer-
cado para a sua empresa e con-
centre os esforços nos segmen-
tos mais promissores.

• Crie indicadores de desempe-
nho para a sua empresa. Para de-
fini-los, leve em conta os objeti-
vos do negócio e os aspectos que
precisam ser melhorados, como,
por exemplo, aumento das ven-
das, redução de custos ou me-
lhora da qualidade dos produ-
tos ou serviços.

• Uma vez criados os indicado-
res, estabeleça metas para cada
um deles. Os objetivos a ser atin-
gidos devem ser factíveis, men-
suráveis e conhecidos por toda
a sua equipe.



A solução do problema
Para evitar rombos no orçamento, a Alterdata

atualiza diariamente as projeções de fluxo de cai-
xa com receitas e despesas previstas para os seis
meses seguintes. Ladmir Carvalho sabe que desli-
zes podem custar caro. Ele não se esquece do susto
que tomou na manhã em que a gerente administra-
tiva o alertou sobre um déficit previsto para 37 dias
adiante, em função de uma despesa de R$ 110 mil
com a compra de um novo servidor. "Eu tinha me
animado com o desconto de 10% para pagamento à
vista e fechei o negócio sem consultar as previsões
de caixa", diz. Identificado o problema, Carvalho
renegociou a compra em quatro parcelas.

Para não perder o pulso das finanças, ele passou
a classificar as despesas em categorias. Hoje, sabe
quanto a Alterdata desembolsou — ou deve desem-
bolsar — em gastos tão díspares como a conta tele-
fônica, a compra de equipamentos e as viagens dos
funcionários. Assim, fica mais fácil cortar custos.
Há cerca de um ano, Carvalho percebeu que as en-
tão corriqueiras trocas de computadores estavam
comprometendo o caixa do negócio. "Agora com-
pramos tudo de uma vez, em períodos favoráveis,
com melhores condições de pagamento."

Nas projeções do fluxo de caixa, ele não deixa de
considerar um cenário conservador, em que exclui
as receitas de clientes duvidosos e as reservas ban-
cárias. Todo mês, faz uma provisão para pagamen-
to de décimo terceiro salário e férias dos funcioná-
rios. O objetivo é evitar que apertos inesperados
comprometam o caixa e os investimentos previs-
tos. "Surpresa para mim tem que ser só boa."

Carvalho monitora, nos mínimos detalhes, a ta-
xa de inadimplência. Hoje, há uma proporção de
10% da receita em parcelas atrasadas que podem
ser recuperadas — e 3% que são calotes mesmo.
A Alterdata registra a pontualidade dos pagamen-
tos por região do país. Neste ano, apareceu um
dado alarmante: os atrasos eram mais corriquei-
ros no Nordeste. Ao buscar uma explicação, Car-
valho descobriu que os boletos bancários esta-
vam chegando tarde demais na região. Passou a
enviá-los pela internet e a inadimplência caiu de
18% para 13% da receita — proporção sintoniza-
da com a média nacional.

Além disso, toda madrugada um software atua-
liza os juros e multas de cada cliente em atraso
para que, logo de manhã, os operadores da tele-
cobrança comecem a trabalhar. O histórico das
cobranças fica registrado. Assim, as informações
não acabam concentradas nas mãos de um só fun-
cionário. Desde a adoção do sistema, em 2002, os
calotes caíram 57%.

O resultado
» O lucro líquido da empresa cresceu de 8% pa-
ra 18% desde 2002 e o faturamento anual au-
mentou de R$ 7,2 milhões para R$ 40 milhões
(previsão para 2009).

A Alterdata reduziu o prejuízo com calotes de
7% para 3% sobre a receita desde 2002.

Siga o exemplo
• Ao projetar o fluxo de caixa, simule cenários. Co-
mo ficará seu saldo sem eventuais aplicações finan-
ceiras? E considerando a inadimplência? As respos-
tas poderão balizar decisões estratégicas.

« No cálculo da inadimplência, registre separa-
damente o quanto a empresa realmente deixa de
receber e o montante que, com esforços de co-
brança, pode ser recuperado. Conhecer os dois
dados serve tanto para aprimorar as projeções
de fluxo de caixa como para direcionar os esfor-
ços de cobrança.

« Não se esqueça de provisionar despesas referen-
tes ao pagamento das férias e décimo terceiro salá-
rio dos funcionários, recomenda Alexandre Chaia,
professor de finanças do Insper (ex-Ibmec-SP).
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