


pequenas e médias 

A
S BOAS PRATICAS DE GOVER-

nança transformaram-se 
em padrão de gestão reco-
nhecido e valorizado pe-

lo mercado. Diversos estudos reali-
zados com o objetivo de medir a im-
portância da governança registram 
que muitos investidores pagariam 
entre 20% e 40% a mais por com-
panhias que tenham implantado 
o modelo de gestão baseado nesses 
princípios. 

Melhores práticas de governan-
ça corporativa, comumente adota-
das por empresas de capital aber-
to, não trazem benefícios apenas 
para as grandes companhias. Afi-
nal, as pequenas e médias também 
enfrentam desafios administrati-
vos que podem ser resolvidos por 
meio da transparência, da adoção 
de sistemas de controle de gestão e 
da profissionalização dos negócios. 
"Gestão transparente, com práti-
cas definidas e claras, sempre ajuda 
a empresa a atingir seus objetivos", 
afirma Sérgio Ricardo de Oliveira, 
gerente da PP&C Auditores Inde-
pendentes. O resultado da adoção 
de regimentos no modelo de gestão 
é a otimização dos negócios, a eli-
minação de conflitos e, sobretudo, 
a garantia de melhores chances de 
sobrevivência do empreendimen-
to. "A boa governança possibilita-
rá que a empresa ganhe de várias 

formas, como custo e tempo para a 
realização de processos, resultando 
em crescimento muito consistente", 
acrescenta. 

Algumas regras da boa gover-
nança, é claro, não fariam sentido 
em negócios de pequeno porte. "A 
implantação de um conselho fiscal 
em uma empresa com cinco fun-
cionários certamente não seria viá-
vel", reconhece. "O maior erro que 

Boa gestão 
aumenta 
valor da 
empresa 

podemos observar em uma direção 
de empresa é achar que não preci-
sa adotar normas, o que na prática, 
com o passar do tempo, pode re-
presentar um grande risco para sua 
continuidade", diz Oliveira. 

Na gestão dessas empresas, mui-
tos aspectos poderiam ser melhora-
dos. Pesquisa recente realizada pela 

Ipsos constatou, por exemplo, que, 
dos dois milhões de pequenas e mé-
dias empresas existentes no Brasil, 
apenas 38% têm pessoal dedicado 
a cuidar da infraestrutura tecnoló-
gica, embora mais de 90% delas te-
nham computador. E não é por fal-
ta de oferta de serviços desse tipo no 
mercado. 

O Banco Itaú, por exemplo, lan-
çou recentemente o Kit de Compe-
titividade Tecnológica para Micro e 
Pequenas Empresas, produzido pe-
la fabricante Intel Brasil. Trata-se 
de uma parceria entre Itaú, Itautec, 
Embratel e Google que inclui ca-
pacitação, linhas de financiamento 
e ofertas especiais para a aquisição 
de equipamentos, produtos e ser-
viços voltados ao pequeno e médio 
empresário. "Queremos dar todo o 
suporte necessário para a sustenta-
bilidade das empresas, quer seja por 
meio de financiamentos ou por so-
luções que viabilizem a otimização 
de seus negócios", explica Sandra 
Boteguim, diretora-executiva de 
produtos empresariais do Itaú Uni-
banco. A expectativa é de que 10% 
da carteira de PME do banco se in-
teresse em adquirir o kit até o final 
deste ano. 

O Kit de Competitividade preten-
de contribuir para a redução dessa 
deficiência tecnológica e facilitar o 
desenvolvimento de uma estratégia 
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DEZ DICAS PARA UM B O M COMEÇO 

Além da qualificação da equipe, as pequenas 

e médias empresas podem contar, ainda, com 

o auxílio de consultores financeiros no acompa-

nhamento da evolução dos negócios. O assessor 

financeiro e contábil Klaudius de Mallizi Faria 

1° Quem vai administrar? O sócio vai tra-

balhar? Tem outro rendimento? Precisa de um 

resultado imediato para sustentar sua famíl ia? 

É importante ficar definido quem vai ser o "cabe-

ça" do negócio, quantas pessoas estarão dispostas 

ao trabalho, se o dono tem outra renda ou vai depen-

der exclusivamente da nova empresa, se precisa do 

retorno rápido para o sustento. 

2° Ter um bom contador, que apresente uma 
planilha com a demonstração financeira e flu-
xo de caixa para saber qual o fôlego mínimo do 
negócio. 

O contador pode fazer um planejamento para o fu-

turo da empresa. Ele também pode prever em quanto 

tempo o investidor pode ter retorno financeiro. 

3° O nome do negócio/empresa 

O nome traduz o significado da empresa. Por isso, 

deve ser escolhido com cuidado, para que as pesso-

as associem facilmente o que será negociado. 

4o O ponto certo 

Isso é muito importante. Deve ser feita uma pes-

quisa, para verificar se o local está apto a receber 

este tipo de microempresa, se tem concorrência na 

área (se for o caso) e se a vizinhança faz parte do 

público-alvo a ser atendido. 

5° Saber se o local é autorizado pela pre-

feitura 

É de extrema importância verificar as possibilida-

des para não perder tempo nem dinheiro. 

6° Preparação da documentação/alvará 

Muitas empresas acabam fechando depois da 

inauguração pela falta de documentos como o alva-

rá, por exemplo. 



de gestão em informática de acordo 

com as necessidades individuais de 

cada cliente. "O novo produto foi 

feito sob medida para as pequenas 

empresas cuja necessidade de mo-

bilidade e autonomia, em um mer-

cado tão dinâmico e competitivo, 

torna-se cada vez mais fundamen-

tal para se alcançarem bons resulta-

dos", afirma Sandra. 

Além do kit, o Itaú oferece con-

sultoria financeira na gestão de con-

tas a receber, contas a pagar e fluxo 

de caixa. A partir do diagnóstico da 

necessidade do cliente, são implan-

tadas soluções eletrônicas que bus-

cam a melhor eficiência em pro-
cessos, redução de riscos e custos 
operacionais, além de maior contro-
le das operações. Entre as soluções 
eletrônicas oferecidas, estão o Portal 
de Recebíveis de Cartão de Crédito, 
a Cobrança Expressa, o serviço de 
custódia eletrônica de cheques, a fo-
lha de pagamentos eletrônica, o pa-
gamento de tributos e DDA. O'ém-
presário também pode ser auxiliado 
na organização do seu dia a dia com 
a utilização do' Itaú Empresas via 
celular e ter acesso a ferramentas de 
gestão de fluxo de caixa, incluindo 
produtos como o desconto de che-
ques e duplicatas, assim como a im-
plantação de processos automáticos 
de antecipação de recebíveis de car-
tão de crédito. 

Outra ferramenta estratégica de 
gestão acessível às pequenas e mé-
dias empresas é a ITIL, acrôni-
mo para Information Technology 
Infrastructure Library, criada em 
1989. A ITIL oferece uma descrição 
integrada de práticas de gerencia-
mento de serviços de tecnologia da 
informação (TI) que ajudam a im-
plantar e manter um gerenciamento 
de serviços focado em pessoas, pro-
cessos, tecnologia e parceiros. 

A IT Partners, consultoria em 
governança e gestão de TI, é uma 
das empresas a oferecer programa 
de formação de profissionais ITIL 

Expert, com conteúdo em portu-

guês, que alia ensino a distância 

com aulas presenciais para preparar 

equipes para atuar na gestão avan-

çada de serviços de TI baseados na 

ITIL V3, diz Cesar Monteiro, dire-

tor da IT Partners. 

Planejamento 
"Há alguns anos, se alguém fa-

lasse no uso de sistemas de ERP 

(Enterprise Resource Planning) em 

empresas de médio porte, seria ta-

chado de insano. Hoje, com a evo-

lução da tecnologia e das pequenas 

e médias empresas, muitas delas 

passaram a buscar apoio de con-

sultorias", afirma Edgar Marçon, 

sócio-diretor da PLK Consulting. 

Segundo o especialista, o sistema 

ERP facilita a troca de dados entre 
todos os departamentos da empre-
sa, da produção à logística, de fi-
nanças até recursos humanos. 

Ainda assim, diz, várias inter-
rogações rondam a mente dos ges-
tores das PME. "Investir em ERP 
garante que minha empresa vai 
disparar na liderança? Por que de-
mora tanto? Por que o custo é alto? 
Como compro uma solução ade-
quada para minha empresa?" são 
algumas delas. 

A solução para estas empresas, 
acredita, passa pela contratação de 
um pacote de serviços especializa-
dos e não apenas pela compra da 
tecnologia ERP. "Muitas são em-
presas familiares, que ainda não 
têm uma gestão profissionalizada 
com dados para controle e transpa-
rência da operação", diz Marçon. 

"Para ter o benefício das opera-
ções flexíveis oferecidas pelo sistema 
ERP, não é preciso fazer nenhum 
investimento milionário. A empresa 
de médio porte pode optar por uma 
revisão completa no seu software de 
gestão, permitindo agilidade para 
acomodar qualquer tipo de mudan-
ça no seu processo de negócios", diz 
Celso Tomé Rosa, vice-presidente 
da Infor Brasil. Para ele, as vanta-
gens do ERP para as PME são basi-
camente duas: integrar sistemas dís-
pares e automatizar a circulação da 
informação em toda a cadeia, pro-
porcionando aos executivos maior 
visibilidade dos negócios e facilitan-
do a tomada de decisão; e criar flu-
xos de trabalho disciplinados e for-
necer a identificação do processo 
necessário para permitir resultados 
confiáveis, independentemente do 
tipo de alteração que possa ocorrer 
no negócio. 

Text Box
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