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Para isso, o P&L – sigla de Profit and Loss Statement 
ou, na tradução, demonstrativo de lucros e perdas 
– possui papel fundamental para fazer a análise da 

saúde financeira do empreendimento. Está aí o tripé para 
inovações de sucesso. 

Pode parecer que o P&L nada tenha a ver com inovação. 
Mas o fato é que ele pode ajudar muito mais na pavimen-
tação do caminho de qualquer empresa para o sucesso do 
que se imagina. 

Trata-se de uma fonte inesgotável de informações e in 
sights para o desenvolvimento de novos modelos de negócio 
ou propostas de valor mais arrojadas. Há, pelo menos, três 
formas de ampliar as funcionalidades de um P&L tradicional 
que podem gerar hipóteses além das previsíveis. Confira!

 1Receita Bruta - É o valor faturado pela venda de 
produtos e serviços em um determinado período. Apesar 
de inúmeros motivos contribuírem para a estagnação ou 
queda do faturamento de um negócio, muitas vezes, esse 
fato denota uma fragilidade em alguns pilares de inovação. 
Isso pode representar uma oportunidade para mudanças. 
Questionamentos e oportunidades a serem considerados 
nesses casos: 

 • Que novas ofertas podem ser criadas e comercializadas 
para o segmento de usuários atual? 

 • Como ajustar ou criar atributos para resolver a dor dos 
usuários de forma mais rápida, barata e efetiva? 

 • Que novos formatos de canais podem ser explorados e 
dominados para o produto/serviço? 

É esperado buscar novas oportunidades de inovação para um negócio fora do ambiente da empresa. Nenhuma novidade até aí. Mas não se pode 
esquecer que, juntamente com a necessidade do usuário e a tecnologia correta para isso, é vital a nova solução ser financeiramente viável. 
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Aventura chamada carreira
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Uma aventura está prestes a ter uma nova 
etapa. Após passar por desafios, solavancos, 
conquistas e aprendizados até o trecho da 
trilha que você percorreu, o caminho que vem 
pela frente ainda reserva surpresas, expec-
tativas e um componente do desconhecido, 
que pode ter variações de clima, temperatura 
e humor.

No começo dessa jornada, mais pessoas 
estavam com você, para te ensinar, mostrar o 
caminho, dar orientações sobre direção, peri-
gos e descobertas interessantes que poderiam 
acontecer durante sua aventura. Com o passar 
do tempo, ao longo do percurso, parte das 
pessoas deixa de caminhar com você, seja por 
acreditarem que você já é autossuficiente para 
dar os próprios passos, seja por terem outras 
prioridades nesse tempo paralelo ao seu. Ou-
tras pessoas surgem no seu caminho, algumas 
ficam pouco tempo, outras seguem contigo 
mais adiante. Sob sol e chuva, frio e calor, você 
percebe cada vez mais que a trilha é sua, só sua, 
de mais ninguém.

A narrativa poderia ser de um grande aven-
tureiro ou esportista, uma pessoa acostumada 
a lidar com os desafios de uma trilha em uma 
mata fechada no meio da floresta, ou um alpi-
nista, contando parte de sua história ao tentar 
chegar ao topo de uma montanha. Contudo, 
no mundo dos negócios, a selva empresarial 
pode ser ainda mais desafiadora para muitos 
profissionais, mesmo experientes. A trilha de 
carreira a ser percorrida pode até parecer clara 
no momento do planejamento, mas alguns fa-
tores podem trazer maior complexidade para 
o percurso:
	 •	A	previsibilidade	em	relação	ao	futuro	(da	

carreira, dos negócios e da empresa)
	 •	O	senso	de	pertencimento	(em	relação	ao	

propósito, aos valores e as metas corpora-
tivas)

	 •	As	interações	humanas	(relações	interpesso-
ais que se desenvolvem no e pelo trabalho)

	 •	A	atitude	de	protagonista	(sobre	si	e	perante	
os desafios)

Dessa forma, preciso trazer algumas questões 
para ajudar nas reflexões significativas para seu 
plano de carreira.

Em uma empresa com estrutura e processos 

de Recursos Humanos, é de se esperar que a 
organização tenha um planejamento para um 
possível caminho de crescimento. Até porque, se 
as pessoas são o principal ativo da organização, 
é minimamente recomendável que se faça um 
mapeamento para planejar o processo sucessório 
das lideranças. Há pessoas que reclamam da 
empresa onde trabalham, dizendo que lá não 
tem plano de carreira.

Vamos voltar para a aventura? Ou a trilha é 
sua e você faz o que pensa que deve fazer no 
seu roteiro, ou vai de excursão para o destino 
desejado, seguindo um grupo de pessoas na 
mesma direção. A excursão dá menos trabalho, 
não precisa planejar nada, só pagar e fazer a 
programação montada igual para todo mundo. 
Agora, te pergunto: os seus objetivos profissio-
nais são iguais aos de todo mundo, da maioria, 
ou seu objetivo é só seu? Será que o plano da 
empresa para você é o mesmo plano que você 
tem para você mesmo? Você pode ter pessoas 
para te apoiarem e orientarem, como mentores 
e profissionais que você se inspira, mas cabe 
somente a você a escolha do caminho a seguir, 
a tomar as decisões desafiadoras e necessárias 
na sua aventura chamada carreira profissional. 
Tenho certeza de que você terá aprendizados e 

conquistas tão significativos que te fortalecerão 
ao longo da jornada. Por aqui, te desejo vontade 
e coragem para traçar sua própria aventura. 
Ah, não se esqueça de aproveitar o caminho, 
o destino final é só uma parte da jornada.

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções. 

 2custo do Produto/serviço Vendido - Como o 
próprio nome diz CPV/CSV é a soma dos valores diretos 
gastos para a produção de uma determinada oferta. É um 
indicador que atinge diretamente a margem bruta de um 
negócio. Sendo assim, quanto mais soluções ou alternativas 
existirem para reduzir esse valor, maior será a competitivi-
dade e saúde financeira de um modelo. Oportunidades de 
inovação a serem consideradas em negócios ou mercados 
envolvendo altos custos: 

 • Como expandir para novos mercados como forma de 
aumentar volume de vendas e diminuir o custo por 
unidade? 

 • Qual a maneira de implementar sistemas de produção 
sob demanda para diminuir os custos com a estocagem 
de produtos? 

 • De que forma utilizar a inteligência artificial para a re-
alização de modelos preditivos que possam otimizar a 
precificação, nível de produção e necessidades de mão 
de obra? 

 3despesas operacionais - As Despesas Opera-
cionais	 (OPEX)	 se	 referem	 aos	 gastos	 necessários	 para	
manter	o	negócio	em	funcionamento.	O	valor	das	OPEX	
de uma empresa afeta diretamente sua margem líquida. 
Portanto, reduzir essas despesas ou mantê-las abaixo da 
média do mercado contribui para aumentar o retorno do 
negócio, sua saúde financeira e capacidade de caixa para 
novos investimentos. 

Questionamentos que podem ser feitos para gerar opor-
tunidades de reduzir custos ou para criar um novo modelo 
mais competitivo no mercado: 

 • De que forma padronizar recursos, práticas e informa-
ções que permitam realizar o trabalho com menos? 

 • É possível integrar os recursos e aplicações tecnológicas 
de forma a aumentar as eficiências internas? 

 • Como terceirizar funções não estratégicas a fornece-
dores que atuem de forma mais competitiva? 

Esses são alguns exemplos de como identificar opor-
tunidades de inovação por meio da análise de um P&L. 
Seja criando novos modelos de negócio ou aperfeiçoando 
modelos existentes, empreendedores e áreas de inovação 
de empresas podem se beneficiar muito ao buscar opor-
tunidades “olhando para dentro” enquanto o restante do 
mercado está somente “olhando para a fora”.

 
(*) - É sócio-diretor da Play Studio, consultoria de inovação e venture builder.
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