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É tempo de ajustar
os custos

Com o cenário 

político e econômico 

brasileiro prejudicado, 

as empresas têm se 

dedicado, desde o início 

de 2015, a reduzir os 

seus custos

Muitas têm obtido 
sucesso com as re-
duções incrementais 

– aquelas economias geradas 
no dia a dia administrativo, 
como renegociações de con-
tratos com fornecedores, por 
exemplo –, mas ainda há um 
outro tipo de economia que 
deve ser colocado em pauta 
em tempos como esse: é a 
redução de custos estrutural. 
Trata-se de um olhar mais 
profundo e estratégico da 
operação da empresa, que 
avalia desde o portfólio dos 
produtos até a sua localiza-
ção. 

Será que os produtos ofe-
recidos estão dando lucro? 
São demandados de forma 
igual pelo mercado? Será que 
a localização é a mais estra-
tégica, sob o ponto de vista 
fi nanceiro? Esses e outros 
pontos são cuidadosamente 
estudados na revisão estru-
tural da companhia. Para 
atingir resultados efetivos e 
duradouros, a recomendação 
é adotar as duas reduções de 
forma conjunta, já que uma 
modifi ca o modelo de negócio, 
enquanto que a outra é super 
necessária para o controle do 
dia a dia organizacional.

Ao adotá-las, é possível 
atingir uma redução de gastos 
de até 30% e ainda colher 
benefícios indiretos, como 
melhoria nos processos de 
gestão e uma mudança cultu-
ral na empresa, injetando nos 
funcionários o sentimento de 
dono. Esse modelo também 
permite fazer análises sobre 
os resultados que ainda estão 
por vir e não somente daque-
les que já foram alcançados, o 
que gera maior assertividade 
na estratégica.

Outro ponto importante na 
trajetória à redução de custos 
é a revisão orçamentária. Não 
apenas no início ou meio do 
ano, mas com periodicidade 
bi ou trimestral. A atual insta-
bilidade econômica exige um 
acompanhamento mais próxi-
mo do budget da companhia 
para que mudanças de rota 
possam ser feitas com agili-
dade. Desdobrar o orçamento 
do último nível gerencial 
até o centro de custos, bem 
como estabelecer premissas e 
metas claras é essencial para 
garantir transparência entre 
os colaboradores e garantia 
de que ele será cumprido. 

Nessa etapa em que o or-
çamento é disseminado para 
toda a empresa, o uso de 
ferramentas de controle é 
fundamental, pois elas con-
solidam os dados de forma 
automática e conferem pre-
cisão às informações. Além 
disso, dão visibilidade ao que 
está acontecendo por meio 
de dashboards, permitindo 
identifi car questões críticas 
ou que podem ser aprimo-
radas.

Esses modelos de gestão 
certamente trarão benefícios 
a todas as organizações, mas 
naquelas em que a cultura de 
controle de custos já estiver 
instaurada, provavelmente 
coletarão resultados maiores. 
Para elas, o desafi o estará 
em analisar frequentemente 
os dados em busca de opor-
tunidades de melhoria e, 
quanto mais assertivo for o 
planejamento e suas revisões, 
menor será o impacto frente 
às mudanças externas.

Mais do que garantir so-
lidez para ultrapassar as 
turbulências do mercado, 
essas ações irão alavancar 
ganhos de competitividade e 
adequação do orçamento de 
forma ágil às mudanças do 
mercado, garantindo, assim, 
a sustentabilidade do negócio 
a longo prazo. 

(*) - É diretor da TOTVS Consulting.

Felipe Mello (*)

A - Destaques do Ano
A Saraiva lança uma votação pra lá de especial, que irá escolher os des-
taques da literatura em 2016 em nove categorias: Melhor adaptação para 
o cinema; autor(a) de fi cção; autor(a) de não-fi cção; autor(a) revelação; 
biografi a; edição; livro de infl uenciador, livro do ano e personagem. O 
público está convidado a participar, por meio de voto, no próprio site 
da rede ou versão mobile. Além da oportunidade de apoiar os seus fa-
voritos em cada categoria, o eleitor ganha, ainda, um cupom com 10% 
de desconto ao fi nalizar a sua escolha. Os títulos vencedores receberão 
o selo “Destaque do Ano Saraiva - Escolha do público” e ganharão ainda 
exposição diferenciada no e-commerce da rede. Saiba mais em: (www.
saraiva.com.br).  

B - Fotografi a Autoral
Seis workshops com profi ssionais de diferentes especializações como 
técnica relacional (Heloisa Mello), artes plásticas e designer (Pinky 
Wainer), fi losofi a (Daniel Jablonski), psiquiatria e literatura (Victor 
Palomo), teoria da imagem e antropologia (Fabiana Bruno) e edição 
e curadoria em fotografi a (Eder Chiodetto) estão entre as principais 
novidades que o Ateliê Fotô, coordenado pelo curador Eder Chiodetto, 
lança dentro da grade de cursos dos Grupos de Estudos e Criação em 
Fotografi a, para 2017. Serão quatro grupos com encontros semanais, 
entre segunda e quinta-feira. O curso começa em 20 de fevereiro e 
segue até novembro. Mais informações em: (www.fotoeditorial.com/
cursos-atelie-foto/).

C -  Diploma Internacional 
Hoje, o certifi cado de especialização é uma exigência do mercado. Mas, 
os profi ssionais que desejam um lugar ao sol em um cenário desaquecido 
e extremamente competitivo, buscam oferecer um algo a mais, como 
um diploma internacional de especialização nos Estados Unidos, por 
exemplo. Os módulos de curta duração no exterior, com 40 horas/aula 
semanais, são uma oportunidade para aqueles que buscam qualifi car 
o currículo, sem precisar se preocupar com gastos de hospedagem 
e alimentação por muito tempo. Além de oferecerem a qualifi cação 
desejada que abre portas para uma carreira global, a participação em 
cursos o exterior contribui para tornar o currículo profi ssional mais 
atrativo para as vagas internacionais. Mais informações tel. 4583-8304 
ou (www.ibe.edu.br).

D - Feiras de Pescados
O Ministério da Agricultura abriu processo de seleção de expositores 
para as feiras Seafood Expo North America, em Boston; e Seafood Expo 
Global, em Bruxelas, nos meses de março e abril próximos. A partici-
pação nos dois principais eventos de promoção e comercialização de 
produtos da pesca e aquicultura do mundo, considerados estratégicos 
para o pescado brasileiro, é promovida pelas secretarias de Aquicultura 
e Pesca e de Relações Internacionais do Agronegócio, juntamente com o 
Ministério das Relações Exteriores. As inscrições  podem ser feitas pelos 
sites: (www.agricultura.gov.br/seafoodboston) ou (www.agricultura.gov.
br/seafoodbruxelas).

E - Aluguel de Imóveis
Lokkan é uma plataforma digital que facilita a maneira de alugar um 
imóvel. Além de uma experiência simples, fácil, prática e totalmente 
online, que vai desde a busca do imóvel, agendamento de visitas e 
assinatura dos contratos – que são digitais e evitam fi las e espera em 
cartórios –, a Lokkan também oferece o Seguro Fiança de forma gra-
tuita para o inquilino e sem custo para o proprietário, fazendo com que 
o locatário não precise de fi ador ou que pague altas taxas de garantia 
para entrar no imóvel. Ao locador, proporciona uma rápida locação do 
imóvel e a segurança do recebimento integral do aluguel e encargos, 
como condomínio e IPTU, todos os meses. Tudo com tranquilidade 
graças à parceria com a Porto Seguro Aluguel. Outras informações em: 
(www.lokkan.com).

F - Gestão de Sucesso
A Farmarcas é uma associação criada para administrar agrupamentos 
farmacêuticos e redes associativistas, tendo como foco a capacitação 
dos empresários e a excelência na gestão das lojas. Após ter atingido, 
em julho, a marca de 500 farmácias em todo o Brasil, a administradora 
já projeta um crescimento maior, objetivando chegar a 1.000 farmácias 
até meados de 2018, consolidando-se como um modelo de gestão de 
sucesso. O início da operação se deu em 2012 com o lançamento da 
rede Ultra Popular, desde então, vem mostrando um crescimento cons-
tante, com a inclusão de novas drogarias e também devido à expansão 
dos negócios dos seus atuais associados. A grande busca se deve aos 
diferenciais de mercado oferecidos pela empresa. Confi rme em: (www.
farmarcas.com.br).

G - Futebol Júnior
Combater a exclusão social através de ações de conscientização e projetos 
que reforçam a importância da diversidade cultural, criando oportunidades 
de desenvolvimento, faz parte da missão global do Grupo Sodexo. É com 
este objetivo que a Sodexo Benefícios e Incentivos anuncia a parceria com a 
Fundação Viva Rio, por meio do patrocínio do time Pérolas Negras na Copa 
São Paulo de Futebol Junior 2017. A iniciativa vai ao encontro da proposta 
inclusiva que incentiva o debate sobre Cultura e Origens, um dos cinco 
pilares de diversidade da companhia, e apoia a pluralidade étnica/racial, 
cultural, religiosa e de modelos de pensamento. Os outros quatro pilares 
de diversidade e inclusão da empresa são: orientação sexual, pessoas com 
defi ciência, gêneros e gerações (www.sodexobenefi cios.com.br).

H - Férias com Aventura 
Shopping SP Market oferece dois circuitos de arvorismo, repletos de adrena-
lina e diversão, com graus de difi culdade diferenciados. Os percursos estão 
divididos entre o Infantil e o Aventura. O circuito infantil é voltado para 
crianças de 3 a 7 anos, com altura de 80 cm a 1,20 m. O trajeto, que fi ca a 2 
metros do chão, faz duas voltas, passando por quatro pontes e duas torres. 
Já o circuito Aventura, que pode ser feito por crianças acima de 1,20 m e até 
adultos, oferece 6 pontes para travessia, a 4 metros do chão, que instigam 
os instintos desbravadores dos participantes. Os circuitos oferecem toda a 
segurança e contam com cabos de aço e redes de corda em sua estrutura. 
Mais informações no site: (www.shoppingspmarket.com.br).

I - Incremento à Exportação
Pioneira no segmento de sucos prontos sem aditivos químicos, a Tropical 
Alimentos, empresa do grupo Pif Paf, está intensifi cando o processo de 
internacionalização da marca Tial, com ações comerciais nos Estados 
Unidos, Portugal, Japão e Irã, dentre outros. A expectativa é terminar 
este ano com um incremento de 40% no volume exportado em relação 
a 2015, além de perspectivas ainda melhores para 2017. A principal 
novidade é a chegada da linha de bebidas e néctares da companhia ao 
mercado português. Outro mercado importante para o crescimento das 
exportações será o Irã. Para isso, adequou sua linha de produção, a fi m de 
atender às exigências do consumidor muçulmano e obter a certifi cação 
‘Halal’. Outras informações veja em: (www.pifpaf.com.br). 

J - Desenho dá Viagem ao Japão
As férias escolares podem fi car ainda mais divertidas neste verão. O concurso 
cultural ‘Carro dos Sonhos Toyota’ fi cará com as inscrições abertas até 31 
de janeiro e, além de concorrer a vários prêmios como notebooks, tablets, 
iPhones e GoPros, os vencedores brasileiros podem ir para o Japão. O con-
curso irá premiar vencedores em três categorias por faixa etária: de quatro 
a sete anos, de oito a 11 anos e de 12 a 15 anos. O concurso é promovido há 
12 anos pela Toyota Motor Corporation e há cinco no Brasil. O tema é um 
carro do futuro. Mais informações e o regulamento completo do concurso 
estão disponíveis no site: (toyota.com.br/carrodossonhos).
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Cristina Kirchner é indiciada 
por corrupção

A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner 
foi indiciada por associação ilícita e administração 
fraudulenta agravada por ter favorecido a empresa 
do construtor Lázaro Báez, em licitações públicas 
durante sua administração. O juiz ainda ordenou um 

embargo de 10 milhões de pesos. 
Além da ex-mandatária, segundo o juiz Julian Ercolini, 

terão que responder o processo judicial o próprio Báez, 
dono da Austral Construcciones, o ex-ministro de Pla-
nejamento Julio De Vido e o ex-secretário de Trabalhos 
Públicos, José Lopez. Este último fi cou famoso mundial-
mente por ter sido preso, no último mês de junho, ao 
tentar esconder US$ 8 milhões em um convento.

Kirchner sempre negou as acusações, que apontam 
para o pagamento de propina através de aluguel de 
quartos de seus hotéis que não estavam sendo utilizados. 
“Alguém pensar que, em um plano de obras públicas 
milionário, se faz uma manobra de corrupção com um, 
dois ou três imóveis, que têm cifras absolutamente irrisó-
rias, por favor... isso seria um caso único de corrupção”, 
ironizou em entrevista em julho deste ano (ANSA).

O Índice de Confi ança dos 
Serviços (ICS) fechou o ano 
com a terceira queda conse-
cutiva, ao recuar 1,8 ponto 
em dezembro em compara-
ção com o mês anterior. Em 
novembro, a queda foi de 
1,4 ponto. Desde setembro 
deste ano, as perdas foram 
de 4,9 pontos. Os dados foram 
divulgados ontem (27), pelo 
Ibre/FGV e apontam que o 
indicador fechou dezembro 
em 75,7 pontos, o menor nível 
desde junho passado.

Segundo o economista da 
FGV, Silvio Sales, o índice se-
gue em tendência de queda e o 
fraco desempenho deve pros-
seguir no início do próximo 
ano. “As empresas do setor de 
serviços seguem no movimen-
to de revisão, para baixo, das 
expectativas sobre a evolução 
dos negócios no curto prazo”, 
disse. A Sondagem do Setor 
de Serviços levanta de forma 
sistemática informações sobre 
este segmento, que responde 
por mais de 60% do PIB. 

Os dados divulgados pela 
FGV indicam que, das 13 ati-
vidades pesquisadas no setor 

O setor de serviços indica pessimismo no setor de negócios no 

último trimestre.

Repasse de 
ICMS reforça 
caixa das 
cidades 
paulistas

O governo do Estado de São 
Paulo depositou ontem (27) R$ 
851,45 milhões em repasses de 
ICMS para os 645 municípios 
paulistas. O depósito feito pela 
Secretaria da Fazenda é refe-
rente ao montante arrecadado 
no período de 19 a 23 de de-
zembro. Os valores correspon-
dem a 25% da arrecadação do 
imposto, que são distribuídos 
às administrações municipais 
com base na aplicação do Índice 
de Participação dos Municípios 
defi nido para cada cidade.

Os municípios paulistas já 
haviam recebido R$ 1,43 bilhão 
em três repasses anteriores, 
efetuados em 6/12, 13/12 e 
20/12, referentes à arrecadação 
dos períodos de 28/11 a 2/12, 
5/12 a 9/12 e 12 a 16/12, respec-
tivamente. Com os depósitos 
efetuados nesta terça-feira, o 
valor acumulado distribuído 
às prefeituras se eleva para R$ 
2,28 bilhões em dezembro. 

Os depósitos semanais são 
realizados por meio da Se-
cretaria da Fazenda sempre 
até o segundo dia útil de cada 
semana. De janeiro a novembro 
de 2016 foram transferidos R$ 
22,15 bilhões em repasses de 
ICMS para os caixas dos municí-
pios paulistas. As consultas dos 
valores podem ser feitas no site 
da Secretaria (www.fazenda.
sp.gov.br), no link Municípios e 
Parcerias > Repasse de Tributos 
(sp.gov.br).

Os recursos antecipados 
se referem ao exercício 
de 2016 e totalizam R$ 

1,25 bilhão. O crédito estará 
disponível nas contas locais até 
amanhã (29). Para 2017, o valor 
a ser repassado para os estados 
e municípios será de R$ 1,29 
bilhão, dividido em parcelas 
mensais a serem depositadas 
até o último dia de cada mês. 
O governo alterou também o 
valor mínimo pago anualmente 
por aluno, que passará de R$ 
2.739,77 para R$ 2.875,03 a 
partir do ano que vem.

As medidas foram anunciadas 
ontem (27) pelo ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
e estão publicadas no Diário 
Ofi cial da União. Segundo ele, 
o repasse dos recursos do ano 
vigente era feito regularmente, 
de forma acumulada, até o mês 

Ministro da Educação, Mendonça Filho.
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União adianta complemento salarial dos 
professores para estados e municípios

O governo federal vai antecipar o repasse da complementação do Fundeb para os nove estados e para 
os municípios que recebem ajuda da União para pagamento dos salários dos professores

nistro. Até quinta-feira também 
deve sair o pagamento do saldo 
restante de 2015.

As mudanças no crono-
grama de pagamento da 
complementação do piso dos 
professores foram motivadas, 
segundo o MEC, pela neces-
sidade de reordenamento do 
fl uxo da despesa orçamentária 
do Fundeb e para dar fôlego 
aos estados e municípios que 
não tem renda sufi ciente para 
pagar o piso nacional do magis-
tério. “Com o repasse progra-
mado e organizado dentro do 
exercício fi nanceiro, a gente 
vai facilitar a vida dos estados 
e municípios que dependem 
dos recursos e fazer cumprir 
a lei que defi ne o piso míni-
mo para professores de todo 
o país”, explicou Mendonça 
Filho (ABr).

de abril do ano subsequente. 
“Pela primeira vez, desde 2011, 
estamos quitando dentro do 
exercício o total do compromis-

so do Fundeb para complemen-
tação do salário dos professores 
nos estados que recebem esta 
complementaçãol”, disse o mi-

Índice de Confi ança de Serviços 
tem terceira queda consecutiva

de serviços, nove apresentaram 
queda da confi ança em dezem-
bro. O Índice de Situação Atual 
(ISA-S) caiu 0,7 ponto, recuan-
do para 70,2 pontos, enquanto 
o Índice de Expectativas (IE-S) 
recuou 2,9 pontos, para 81,6 
pontos. A maior contribuição 
para a variação do Índice da 
Situação Atual veio novamente 
da percepção da Situação Atual 
dos Negócios, que caiu 1,3 pon-
to, para 69,7 pontos. 

O destaque negativo foi o de 
Tendência dos Negócios para 

os seis meses seguintes, que 
recuou 3,8 pontos, para 83,1 
pontos. A queda de confi ança 
no quarto trimestre interrom-
pe o crescimento constante 
registrado no ICS no segundo 
e no terceiro trimestres. O 
estudo destaca, ainda, que 
ao longo do ano, as avaliações 
das empresas sobre a situação 
corrente permaneceram em 
patamares muito baixos, em-
basadas em uma percepção 
mais realista sobre a evolução 
dos negócios (ABr). 


