RESULTADO
ESPERADO

QUANTIDADE

O QUE SE
QUER ALCANÇAR

AÇÃO
PRAZO

O planejamento
da empresa está
na palma da sua
mão.

E o SEBRAE-SP
dá a dica sobre
como organizar
essas etapas.

5 grandes

5
querer fazer e sempre procurar melhorar.

5

elementos
da boa gestão

Planejamento, execução, organização, comunicação e controle
fazem parte da boa gestão.

5
Meios e recursos necessários para estabelecimento e alcance

Fale com o Sebrae-SP!
Essa é uma publicação do Sebrae-SP para ajudar você a melhorar cada vez mais o seu negócio. Nossa missão é
estar sempre ao lado do empreendedor. Por isso, além dessas informações, também estamos à sua disposição nos
nossos pontos de atendimento, no 0800, no site e nas redes sociais. Sempre que precisar de alguma orientação,
ajuda ou apoio, procure o Sebrae-SP. O Sebrae é o seu parceiro.
Presidente

Superintendente

5

1

Ter

Ter

Dominar o assunto

Desenvolver habilidades
e técnicas. Saber como
fazer, dominando a

a informação, saber o
quê e o por quê?

Ter
Saber se colocar
diante de uma
situação no dia a dia
da empresa.

5

Ter

Ter

ligada à ação.
É querer fazer.
Executar.

Saber que tem
sempre que
aprender a fazer
melhor.

5
1º) Vender
por dinheiro. É bem mais que isso: é resolver problemas, atender interesses, oferecer bede cliente do que de produto, é compreender mais as necessidades dos clientes do que
dos atributos dos produtos. No entanto, é uma função muito descuidada em grande parte
das empresas. É de se estranhar que, em muitos estabelecimentos comerciais, a função de
vendas é delegada a pessoas despreparadas ou entregue para pessoas que buscam nessa
cios, produtos, serviços e ideias fracassem por uma ação de vendas medíocre. Sem venda
não há empresa.

mínimo para repor os custos de obtenção, as despesas comerciais, contribuir com a cober-

que o negócio da forma em que foi montado não é vantajoso. Ou seja, o negócio está fora
de mercado. O preço de venda para produtos e serviços deve ser sempre o que o mercado
ser sempre acima do valor mínimo calculado. Quanto mais acima melhor.
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como uma ação de vender e lucrar. Veja bem. Vender e lucrar. Não basta somente vender.

vender muito é preciso ter um diferencial, algo que torne você especial.

•

como ela funciona, quem responde
pelos departamentos, quais os níveis de autonocação, prestação de serviços, vendas, estoque,

onde as organizações têm vivenciado mudanças profundas e complexas, surgindo assim a
necessidade de novas formas de trabalho mais
que a empresa fabrica, vende ou
- •
presta serviços, quem são os principais fornecemanas. Por isso, é importante que você comece
dores, etc.
a selecionar e recrutar as pessoas certas para •
econômica,
faixa
etária,
sexo,
etc.
os lugares certos. Depois treine e repita o trei•
como a empresa se relaciona
namento quantas vezes for necessário, capacicom os fornecedores e clientes e como trata as
te os seus colaboradores em conhecimentos:
devoluções e reclamações de clientes.

5º)
que as empresas se inserem
permite apenas a execução em seus processos de
gestão daquilo que é o estritamente necessário: na
momento certo e com alto
grau de qualidade. É impordesperdícios, de uma forma
ou outra, para contribuir

Custos excedendo
o orçamento

de custo

Mudanças nos
preços de fornecedor

de custo
de custo

Excessivas horas extras

de custo

Mudanças no
escopo de projetos

de custo, qualidade, tempo.

Desempenho técnico pobre

de qualidade, custo, tempo.

Falhas de inspeção

de qualidade, custo, tempo.

Erros em informação

de qualidade, custo, tempo.

-

da qualidade é o caminho, talvez único, para a sua sobrevidades realizadas nas unidades de negócios e tentar excluir
aquelas que não agregam valor ao processamento. Para evitar o desperdício a empresa precisa monitorar diariamente,
conforme exemplos ao lado:

de tempo, custo
Consumidor muda
datas de entrega
iniciadas pontualmente
terminadas pontualmente
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de tempo, custo
de tempo, custo
de tempo

5

e envolve cinco fatores principais:

-
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orientando a ação dos indivíduos.

vontade ou um desejo.
gestor tem como principal atribuição estabelecer
mantendo atento aos possíveis ajustes.

1.
2.

lidade comum.

tes ações:

3.
4.
e estratégias.
5. Estabelecem padrões de desempenho em relação aos quais serão avaliados os progressos da
organização.
chegar. Essa representação será pautada em metas
-

executadas, por quem serão realizadas e quando
serão cumpridas.

é a descrição daquilo que se pretende alcançar.

-

sua vez, terá de vir acompanhada de dois dados: a
meta responde a duas perguntas: quanto? e até

sinônimos, pois não são.
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5

5

cumprir o que fora planejado.

e principalmente humanos, essenciais ao alcance

É necessário que você, como empresário, tenha a

uma estrutura que torne possível a execução de
um plano de trabalho.

É orientar os colaboradores sobre quem faz o quê
e em qual sequência. Comunicando-se com cla-

É direcionar os talentos a serviço da empresa.
É fazer com que seus colaboradores se comprometam com os resultados que precisam ser alcançaSaber trabalhar em equipe, integrando as necessidades de brilhar individualmente com a construção de uma belíssima constelação.
vam cada um a dar o melhor de si. Correr os riscos
de oferecer a “mão amiga”, mesmo quando isto
não foi solicitado.

dia a dia de trabalho, comprometendo o cumprimento de prazos e compromissos, o que é vital
necedores, clientes e potenciais clientes.

Muitas vezes, não percebemos que a desorganiza-

ceiro ou não.
áreas que incomodam mais, pois, geralmente são
nelas que a desorganização está maior.”

6
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Controle é uma das funções que compõem o pro-

-

estão de acordo com seus projetos originais, planejados anteriormente.

encontram-se desordenadas entre departamentos
do resultar em dor de cabeça para o empresário.
-

Controlar é comparar o resultado das ações, com
dade de corrigi-las se necessário.

empresa, que devem ser comunicados para o pla-

Só é possível controlar aquilo que se pode medir,

correção de rumos se necessário.

desempenho e, portanto, estabelecer metas, diretrizes, valores, posturas, bem como desenvolver
uma equipe alinhada com aquilo que se espera.

-
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5
as metas e
jamento. Lembre-se também que no meio da palma forma-se o

AR

LEG

PO

O que quero? Crescer? Manter? Ou diminuir?

Crescer o quê?

Crescer em vendas em que média?

Ou seja, indicamos

No

exemplo,

Nº

data

Data

MÍ

NIM

O

ANULAR

ordem

Lista de compromissos. Quais são os meus
compromissos para cumprir a meta de crescer
em média 10% em vendas?
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