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o montar uma empresa, a maio
ria dos empreendedores deseja 
ver retorno de forma rápida 
ou ver logo "a cor do dinheiro", 
como o leitor preferir. Mas será 

que as pessoas sabem o que vem a ser lucro? Cassiano Farani, 
especialista em gestão com foco em empreendedorismo e 
modelo de negócios, tem 16 anos de experiência na criação e 
gestão de negócios inovadores. Em Babson College, nos Estados 
Unidos - considerada a melhor escola de negócios do mundo -, 
especializou-se em Construção de negócios de alto potencial. 
Ele é também fundador da 99Canvas, importante agência brasi
leira de treinamento de gestores. Farani considera que entender, 
antes de mais nada, que o cliente não compra um produto ou ser
viço, mas sim "contrata" uma solução para um problema que ele 
tem, é um dos fatores imprescindíveis para uma empresa crescer 
e tornar-se lucrativa. Ele acredita que entender qual o problema 
que o cliente precisa resolver é o primeiro passo para qualquer 
modelo de negócios e, consequentemente, criar soluções melho
res em produtos e serviços. 

Hoje em dia, a inovação tecnológica tem proporcionado uma 
série de mudanças na forma de se gerir e buscar resultados. 
Para manter um negócio de alto potencial em meio a tantas tec
nologias, Cassiano Farani aconselha que as empresas tenham 
em mente e de uma forma bem precisa qual o seu modelo de 
negócios e de que forma podem usufruir da tecnologia para 
dar suporte ao mesmo. "Para isso, é de fundamental importân
cia ter clareza nos nove aspectos cruciais de qualquer modelo: 
segmento de clientes, proposta de valor, sua estrutura de canais 
para fazer isso funcionar, o tipo de relacionamento que deve ter 
com cada um deles, suas fontes de receitas, estrutura de custos, 
parceiros-chave, atividades-chave e recursos-chave para dar 
suporte à sua operação. A tecnologia permeia principalmente 
a estrutura de canais e recursos-chave e se for aplicada corre
tamente resultará em ponderosas interações com o mercado", 
diz o empresário. 

Análise de produtos, ampliação de mercados 
e captação de investimentos 
Entre as estratégias existentes, Farani explica que produtos e 
serviços são soluções para uma necessidade de alguém. É algo 
simples, acredita. "O pensamento deve ser sempre de fora para 
dentro, e não o contrário. O desenvolvimento de produtos deve 
encontrar eco no que o mercado indica, ou seja, ele deve ser a 

solução para alguma necessidade mal resolvida de um grupo de 
pessoas ou empresas. As empresas não falham porque têm um 
produto ruim; elas falham porque não conseguiram encontrar 
clientes dispostos a pagar o preço da solução oferecida. O pro
blema é de cliente, e não de produto." 

As melhores escolas de negócio do mundo tentam passar 
para seus alunos o que é, de fato, lucro e como alcançá-lo de 
forma plena. Para Cassiano Farani, as soluções devem ser pen
sadas sempre pelo ROI delas (ou seja, no retorno sobre o inves
timento que trazem para o cliente) e não apenas baseadas no 
Mark-up de mercado. Ele explica: "quando fica claro para o 
empreendedor qual é a sua proposta de valor para seus clientes 
e qual o impacto disso em seu cotidiano, a possibilidade de se 
atingir lucratividade superior é muito maior. Vamos analisar, por 
exemplo, o mercado de software que vende soluções "missão 
crítica" para banco de dados de instituições financeiras, ou seja, 
eles permitem que os bancos de dados não parem de funcionar. 
Pensando pela lógica do mark-up, quanto vale essa solução? 
Talvez 50,100,200% de seus custos. Agora vamos analisar pela 
lógica da proposta de valor: Quanto custa a hora do banco de 
dados de um grande banco parado? Certamente muito mais que 
qualquer Mark-up baseado em custos", conclui. 

Ele chama atenção para o fato de que no Brasil ainda temos 
uma pequena cultura não só de educação financeira, mas de 
educação empreendedora como um todo. O advento das acele
radoras de empresas, fundos de investimento em private equity 
e venture capital e das boutiques de educação com foco em 
inovação e empreendedorismo, como é o caso da 99Canvas, 
indicam que os empresários brasileiros estão acordando para o 
universo de possibilidades que pode surgir. Ele aposta que cer
tamente com esse ambiente de negócios mais maduro teremos 
um impacto no PIB e na economia do país, que poderá deixar de 
ser um exportador de commodities para ser um exportador de 
conhecimento e inovação. 
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O especialista considera que um negócio inovador é um negócio 
que pontua a solução de uma necessidade real de um cliente. O fato 
de alguém ter entre 40 e 50 anos e ser pós-graduado não a motiva 
a comprar um produto. Existe até uma correlação entre esses fato
res, mas esse não é o real motivo para consumir. O mecanismo por 
trás de uma compra é em geral a resolução de uma necessidade, ou 
um "job to be done", como explica o guru de inovação de Harvard 
Clayton Christensen. "Você não compra um prego, mas sim um qua
dro pendurado na parede. Esse é o verdadeiro job'. As pessoas 'con
tratam' soluções para problemas específicos que possuem e toda a 
lógica de funcionamento de uma corporação deve trabalhar nesse 
sentido. As empresas devem segmentar seus mercados de acordo 
com os "jobs to be done" e não na clássica divisão de mercado em 
categorias de produtos baseada em demografias, escopo geográ
fico, função ou preço. Além disso, negócios inovadores são aqueles 
criados para possuírem alta escalabilidade, baixo 'bum rate' inicial 
e que utilizam a lógica de desenvolvimento de clientes. Para imple
mentar e mensurar a inovação como diferencial competitivo, indico 
o Business Model Canvas, de Alex Osterwalder, onde todo o time 
pode trabalhar esses pontos de uma forma simples e visual. O pró
ximo passo é entender os "jobs to be done' de suas soluções e com 
base neles testar suas hipóteses por meio do desenvolvimento de 
clientes, de Steve Blank", finaliza. 

Produto certo, cliente certo e equipe certa: a 
chave do sucesso 
Para o presidente da Anefac (Associação Nacional de Executivos 
de Finanças, Administração e Contabilidade), João Carlos Castilho 
Garcia, deve haver plena harmonia entre esses três elementos. Ele 
acredita que a combinação adequada dos mesmos levará a empresa 
para frente e atingirá seus objetivos. Cliente certo com equipe errada, 
produto errado para o cliente certo, equipe certa para o cliente 
errado são certamente a ruína das atividades e da longevidade da 
organização", alerta. 
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O executivo, que também é diretor da M/LEGATE - Corporate 
Finance and Accounting. empresa de consultoria empresarial, que 
atua nos mercados nacional e internacional, oferecendo soluções 
nas áreas de finanças corporativas, auditoria, gestão tributária e 
recursos humanos, afirma que o segredo é aproveitar as tecnologias 
a favor do negócio, gerenciando modismos que muitas vezes tomam 
tempo bom e recursos escassos, sem resultados esperados adequa
dos. "O planejamento dos investimentos com tecnologia, com efeti
vas análises de investimentos com determinação de retornos, como 
as empresas fazem normalmente para gastos de capital, ajuda na oti
mização dos investimentos em inovação tecnológica." 

O executivo explica que a melhores escolas de negócio do mundo 
não enfatizam o Lucro, e sim Valor. Apesar de ligados, são conceitos 
muito diferentes. "O lucro está ligado a resultado em determinado 
período de tempo, não captando o negócio a longo prazo. Muitas 
vezes empresas com prejuízos contábeis, têm uma incrível valori
zação de suas ações, resultado da perspectiva de negócios a longo 
prazo, aumentando seu valor. Valor está ligado a aumento de pers
pectiva de geração de caixa a longo prazo. Escolas modernas focam 
seus estudos em estratégia para cálculo e otimização do Valor. 
Porém, o lucro é condição primordial para a empresa continuar 
existindo e chegando neste tão esperado futuro. Temos os resulta
dos do conhecimento do assunto pelos empreendedores brasilei
ros pelas empresas nacionais de grande sucesso. Infelizmente, esta
tísticas mostram que a maioria das empresas não sobrevivem após 
seus primeiros anos de vida, muitas devido a falta de conhecimento 
de Lucro e Valor." 

Ao falar sobre a deficiência brasileira na hora de executar uma 
gestão financeira, o presidente da AFENAC lembra que o assunto, 
muitas vezes deixado em segundo plano, vem da cultura de muitos 
empresários que primam por investimentos em negócios particula
res fora do foco de seu negócio principal. Para Garcia, "todo negócio 
tem altos e baixos, e reservas financeiras são necessárias para perí
odos de crise. A educação financeira ajuda no entendimento dos 
negócios a longo prazo e longevidade das atividades. Um conjunto 
de boas ações individuais refletem no coletivo do país." 
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Mais de 92% das empresas já investem na 
internet para expandir negócios 
Mais de 92% das empresas de pequeno e médio porte já investem 
no mundo virtual para divulgar e expandir seus negócios. A pes
quisa realizada pela Amcham (Câmara Americana do Comércio) 
ainda revela que os empresários acreditam que a internet 
impacta positivamente a empresa devido à velocidade maior de 
exposição, aumento de atuação e redução de custos. 

Para metade dos entrevistados, os recursos que a web oferece 
já representam mais de 50% do total previsto no plano de comu
nicação corporativa. Os canais de comunicação mais explorados 
pelas empresas na rede são sites próprios, com 96%. e páginas e 
perfis em redes sociais, 73%. 

Os anúncios em redes sociais e sites de busca representam 
42%. blogs de formadores de opinião, 38%, propaganda em sites 
de terceiros, 12%, e lojas virtuais, 4%. 
Metodologia 
A pesquisa foi aplicada junto a pequenos e médios empresários 
durante reunião do comitê da Amcham São Paulo, voltado a 
companhias com alto potencial de expansão. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Quando falamos de micro e pequenas empresas startups e empreende-
dorismo em geral, estamos falando de uma jornada incrível, muito pra
zerosa, mas que nos guarda muitas pedras no caminho. Talvez a maior 
dessas pedras seja o ponto mais simples e elementar: ganhar dinheiro. 
Tornar sua empresa lucrativa é muito difícil, requer esforço, firmeza, con
sistência, segurança, estratégia e liderança. 
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Karl Albrecht, grande especialista na área de servi
ços, tem um capítulo em seu livro 'A Revolução Nos 
Serviços" que diz textualmente: 

"As formigas estão no poder!" 

As formigas são os empregados de contato com o cliente. Es
ses empregados cuidam do bem mais precioso que sua em
presa tem: o cliente. 

O que o dono pode? O bem mais precioso está fora do seu 
alcance? Portanto o dono ou gerente, o líder atualizado, o lí
der moderno, sabe que a única coisa que resta fazer é dar 
condições materiais, financeiras e culturais (clima e ambiente 
organizacionais) para que os empregados se sintam bem e 
reflitam essa alta auto-estima para os clientes da empresa. 

Portanto, lembre-se: 

Você quer lucro? Tenha uma clientela muito bem atendida. 

Como ter uma clientela muito bem atendida? Propiciando um 
excelente clima organizacional, garantindo elevada auto-esti
ma, tornando satisfeitos aqueles que atendem essa clientela, 
tornando satisfeitos os empregados de contato com os seus 
clientes! 

Não há como escapar, na área de serviços, dessa "equação". 
Não é ser "bonzinho", é saber fazer negócios. Negócios pro
fissionais! 

Você já viu um atendente do McDonalds emburrado? Você 
pode até não gostar dos sanduíches do McDonalds. mas você 
não põe em dúvida a capacidade deles em fazer muito bem o 
negócio a que se propõem! 

Portanto, a resposta a esta pergunta: 
- "Como obter lucro em sua empresa?" 

Só pode ser: trate muito da auto-estima de todos os seus 
empregados de contato com o público. 
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Já o professor de finanças da Fundação Dom Cabral (FDC), Haroldo 
Mota. acredita que para crescer e alcançar lucro, não se deve concor
rer com a liderança. Segundo ele, empresários têm dificuldades para 
administrar os vários impostos e taxas que precisam pagar por falta de 
planejamento e educação financeira. Isso resulta na impossibilidade de 
alcance do lucro real. "Há erros graves no campo da gestão de riscos, 
na avaliação dos resultados e, principalmente, no monitoramento e na 
comunicação. Cada vez mais sofisticados, os mecanismos de gestão de 
risco - relatórios e modelos estatísticos - não têm sido bem interpreta
dos. A comunicação, geralmente feita por relatórios e instrumentos de 
acompanhamento das políticas corporativas, também não é adequada. 
O segredo é sempre ter uma equipe responsável pela gestão de risco, 
seja ela de funcionários internos ou externos." 

VEJA, A SEGUIR, ALGUMAS DICAS DE COMO 
EVITAR POSSÍVEIS PRORLEMAS E FORMAS DE 
ALCANÇAR O LUCRO: 

COMO E V I T A R O PROBLEMA: "O empreendedor deve colocar no 
papel metas realistas. Por exemplo, a de conseguir um novo cliente por 
mês. Planejar as ações para alcançar essas projeções é uma maneira 
de saber se elas são pragmáticas. Se não conseguir traçar um caminho 
claro até a realização, então talvez esses números expressem apenas 
entusiasmo." 

COMO RESOLVER O PROBLEMA: "Um bom começo é a modelagem 
do fluxo de caixa, ou seja, detalhar cada entrada de dinheiro e cada 
gasto, da compra de material para escritório à amortização de emprés
timos. Isso obriga o empresário a ter uma perspectiva mais objetiva da 
operação. Por exemplo: qual a consequência de diminuir meu preço em 
5%? Vou ganhar em volume? Os custos fixos podem ser menores? É pre
ciso também renegociar as condições de pagamento das dívidas para 
que não causem um fluxo de caixa negativo. Pensar em um conjunto de 
soluções para cada ponto vulnerável ajuda a traçar um planejamento 
para voltar a uma situação financeira confortável." 

O LADO BOM DA CRISE: O APRENDIZADO 
"Passado o temor inicial das consequências da crise financeira interna
cional, as empresas estão mais humildes, preocupadas com erros, cor
reto posicionamento estratégico e eficiência operacional - ingredientes 
imprescindíveis para a sua sustentabilidade. Antes da crise, quando 
estavam com atividade a pleno vapor, o nível elevado de estoque não 
constituía preocupação: o custo era facilmente coberto pelos ganhos 
operacionais. Depois, muitos negócios quase quebraram por conta da 
má administração. A solução é planejar, estabelecer objetivos claros e 
implantar uma gestão eficiente." 
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PLANEJAMENTO 
De acordo com Laecio Barreiros, diretor da L&Barreiros 
Controladoria, especializada em Planejamento, Finanças 
e Contabilidade para pequenas e médias empresas, para 
determinar o que deve sobrar para sua empresa no final é 
necessário primeiro traçar sua meta de remuneração do 
capital investido, ou seja, o seu lucro. A questão é: quanto 
eu espero que determinado produto gere de lucro para 
que eu invista no negócio? 

"Lembrando sempre que, na outra ponta, está o mercado -
clientes que atuam de forma concorrencial e influenciam 
o preço final dos produtos. De nada adianta colocar ou 
desejar uma margem de lucro muito alta se o mercado não 
aceita, por isso tratamos esta situação como uma variável 
não controlada. Você deve então colocar seu foco nas vari
áveis que pode e deve controlar dentro da sua empresa e 
da sua estrutura de formação de preços, que são os custos 
fixos e variáveis." 
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Um olho na criação e outro no resultado 
Como vimos, a busca pelo lucro passa por proposta de valor, 
educação financeira, definição de metas claras, soluções simples 
para problemas complexos e identificação de oportunidades. 
Para uma empresa alcançar um modelo de gestão eficiente, mais 
do que ter um bom time, é importante que os líderes ou aqueles 
que estão na linha de frente do negócio, tenham visões estratégi
cas, mas possuam aptidões complementares. Ou seja, um deve 
sempre ter um olhar apurado para o empreendedorismo, a cria
ção. O outro deve ser um guardião dos resultados, sempre bus
cando a melhor forma de se obter lucro. 

O importante é não perder de foco a inovação, nem os resul
tados. Os gestores, atentos a esse equilíbrio, certamente alcan
çarão suas metas. 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 93, p. 44-53, nov./ dez. 2012.




