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  I NTRODUÇÃO 

 

Nos estudos acadêmicos aprende-se a lidar com diversas classificações de gastos e 

custos, facilmente encontrados em todas as empresas. Porém, há algo que só pode 

ser aprendido pela vivência diária, que é a identificação destes custos.  

 

Não se pode querer gerenciar algo que não se sabe identificar, corre-se o risco de 

cometer o erro que a maioria das empresas comete: pensam estar otimizando 

custos necessários, quando na verdade estão lidando com elementos sem 

importância ou até mesmo descartáveis, esquecendo muitas vezes dos reais 

elementos desta equação.  Por isso, tamanha é a importância da identificação dos 

custos, uma boa análise na cadeia de produção pode evitar o desperdício de 

energia com atividades desnecessárias, como a melhoria de um processo que na 

verdade deveria ser eliminado. 

 

Observe que, a cadeia de produção não está limitada apenas ao setor de produção, 

ela passa por toda a empresa: desde o momento que um cliente faz um pedido, até 

o momento em que ele recebe o produto ou serviço.  

 

Entretanto, a maioria dos gestores enxerga a cadeia 

produtiva apenas na produção, deixando de fora da 

análise todo o resto, é nessa hora que o maior erro de 

todos é cometido. Quando falamos de redução de 

custos, todo detalhe é importante. Da mesma forma que 

um médico solicita e realiza vários testes e exames em 

seus pacientes antes de operá-los, devem os 

engenheiros, administradores, economistas, e outros 

profissionais envolvidos, realizar o processo de 

redução de custo. 



 

 

  D IFERENÇA ENTRE GASTOS E CUSTOS 

Os gastos são considerados como despesas financeiras para adquirir qualquer tipo 

de produto ou serviço, sem pensar em qualquer tipo de retorno financeiro (como 

um investimento). São sacrifícios financeiros com que a entidade arca para a 

obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por 

entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

 

Conceito extremamente amplo e que se aplica a todos os bens e serviços 

adquiridos. Assim, temos gastos com a compra de matérias-primas, gastos com 

mão-de-obra, tanto na produção como na distribuição, gastos com honorários da 

diretoria, gastos na compra de um imobilizado etc. Só existe gasto no momento em 

que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo 

dado em pagamento. 

 

Exemplo: Uma família está gastando quando compra uma casa, roupas, sapatos, 

eletroeletrônicos, eletrodomésticos e outros bens, sem pensar em revendê-los ou 

em conseguir dinheiro com eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nas empresas, a maior parcela de gastos desnecessários encontra-se justamente na 

interação entres as áreas, sejam estes gastos financeiros, de tempo, de recursos, ou 

de qualquer outra espécie no fim todos são convertidos em aumento de custo para 

a empresa. Ao se deixar de lado outras áreas da empresa, o universo de 

possibilidades que resta, acaba sendo restringido perdendo assim muitas 

oportunidades de redução ou até mesmo de identificação de custos.  

 

 

Já o custo pode ser considerado um gasto, quando não é 

utilizado para a produção de outros bens e serviços. O consumo 

de energia elétrica, quando a finalidade é apenas obter luz, é 

como um gasto. No entanto, a partir do momento que a família 

utiliza para esquentar a água do chuveiro ou a refeição em um 

forno de microondas, ele passa a ser um custo a mais para a 

utilização de outro bem. 

 

 

Para simplificar, os gastos feitos para utilização de outros serviços e produtos 

podem ser considerados custos. Para se ter uma ideia mais clara, pense numa 

empresa, em que é preciso comprar máquinas para produção de um sapato. As 

máquinas são um custo de produção, pois ela é um “gasto” feito para utilização de 

outro serviço, no caso do sapato. 

 

A redução desses custos em qualquer empresa é um processo que deve ser muito 

bem estudado e elaborado, antes de ser posto em prática. Por exemplo, podemos 

compra uma máquina para produção de sapato muito mais simples e que 

estabeleça o mesmo padrão de qualidade, como também podemos comprar uma 

máquina para a produção de sapato com o dobro do valor da anterior, porém, que 

oferece a qualidade muito melhor e reduz o tempo de mão-de-obra. Qual máquina 

é a melhor? Qual lhe trará mais redução de custos? Tudo deve estar na ponta do 

lápis. 

 



 

 

  O ADMINISTRADOR E A REDUÇÃO DE CUSTO 

Muitas empresas pecam por não conhecerem a fundo seus sistemas de custo. Elas 

optam pela opção mais visível aos olhos dos administradores, porém esta é a mais 

errônea forma de se realizar uma redução de custos. Há também a redução de 

efetivo, ou como é mais conhecida nos meios produtivos: “demissão em massa”, 

que é quando algumas empresas passam por dificuldades como, por exemplo, 

grandes crises mundiais que geram queda nas vendas por períodos prolongados.  

 

 

Porém, uma redução de efetivo, muitas vezes, não 

reduz os custos, e sim a capacidade produtiva da 

empresa, podendo assim chegar a manter os 

custos quase que inalterados.  

 

 

Quando se trata de área produtiva, quase todos os custos são variáveis, ou seja, são 

proporcionais ao volume produzido. Uma redução de efetivo só se justifica se é 

certo que a empresa nunca mais irá voltar a vender o mesmo volume que outrora 

vendia. Esta redução só faz com que ao longo do tempo a redução gere um 

aumento no custo do processo, pois caso contrário no momento em que as vendas 

retomarem o mesmo patamar será necessário repor o efetivo - que quase sempre 

não está mais disponível - sendo necessário todo um processo de adequação de 

uma nova mão de obra, fazendo aumentar o custo de todo o processo em função de 

gastos com treinamentos, quedas de produtividade, e perdas por falha, e também, 

haverá falta de comprometimento por parte dos colaboradores. Não se deve 

esperar muita cooperação ou sacrifício de quem imagina que será demitido na 

próxima crise.  

 



 

 

A IMPORTÂNCIA DA BOA 

ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS 
 

Cortar gastos e melhorar os custos são coisas muito diferentes. Estes, geralmente 

são falados e requisitados principalmente em momentos de crise na empresa. 

 

Redução de custos é diminuir sua assiduidade em face aos ganhos, é torná-los mais 

eficientes, ou seja, identificar quanto seus custos representam no faturamento total 

hoje e procurar melhorá-los.  

 

Nem sempre cortar os custos trás benefícios para a 

empresa. Cortar algo em que o funcionário já está 

habituado como o café, a qualidade da refeição, o vale-

transporte, etc. são medidas que, de certa forma, 

aparentam diminuir a assiduidade dos custos, porém, por 

outro lado, causará enorme insatisfação por grande parte 

dos funcionários que possuíam tais benefícios, que, por 

sua vez, refletirá na produtividade. 

 

Para reduzir custos é preciso ser inteligente, podendo chegar ao ponto de enxergar 

que pode gastar até um pouco mais em um determinado processo e vender mais 

ou com melhores margens de lucro. E são nestes momentos que se deve verificar 

quais os caminhos a seguir no negócio, pois no instante em que se encontra os 

pontos centrais dos custos, se encontra também novas oportunidades como 

expansão, investimento na qualidade, novas contratações, etc. 

 

Casos de falência são mais frequentes do que imaginamos, principalmente em 

empresas onde o dono acredita ser o dono da verdade. Quase metades das 

empresas abertas no Brasil não passam do 3° ano de “vida”, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Do total de 464,7 mil empresas abertas 

em 2007, 224 mil já haviam fechado as portas até 2010 – o equivalente a 48,2% –, 

levantamento divulgado em Agosto de 2012 pelo Instituto.  



 

 

Uma boa maneira de reduzir custos com inteligência é conhecer a formação dos 

custos dos processos da empresa em questão. Por exemplo, foi requerido um 

pedido de 1.000 cartões simples em uma gráfica qualquer. Sabe-se que o custo 

total para este serviço entre papel e tinta é de R$50,00 - valor fictício – e o 

orçamento do serviço é de R$150,00. Se analisarmos mais a fundo, perceberemos 

que os custos reais não estão somente no papel e na tinta.  

 

Podem estar também subdivididos entre outras particularidades como, por 

exemplo, a depreciação do maquinário (deve-se levar em consideração a vida útil 

do maquinário na elaboração da formação de preço do produto/serviço), a luz 

elétrica que esteve acesa para que o funcionário pudesse enxergar a efetuação do 

trabalho, e até o próprio funcionário entrará como um custo, pois sem ele não é 

possível elaborar o serviço completo. Mesmo que o maquinário fizesse todo o 

serviço, precisaria de alguém para supervisionar o trabalho da máquina, substituir 

cartucho de tinta caso necessário, e por fim empacotar o pedido de forma 

organizada para a retirada do cliente e/ou entrega por conta da empresa, a 

combinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No corte de gastos e custos, a decisão vem de cima e envolve o comprometimento 

dos gerentes, e claro, se estes não tiveram seus ganhos afetados, ou seja, a 

organização não está nem envolvida muito menos comprometida com a 

sobrevivência e com planos de ação para sair da crise, e sim com custos de 

satisfação operacional/gerencial.  

  



 

 

Um exemplo muito comum acontece no momento em que há a crise, na qual a 

identificação do problema está na qualidade do produto. Em vez de ter custos 

maiores (investimento) em melhoria na qualidade, o gestor prefere atrasar o 

salário do funcionário que trabalha neste setor. Sendo assim, pensando em miúdos, 

a qualidade do produto continua a mesma (ou pior por conta da insatisfação) e a 

eficiência do funcionário estará estagnada (ou pior por conta da mesma 

insatisfação).  

 

O gestor deve buscar melhorias de resultados através da melhoria dos custos, ou 

seja, redução dos custos comparada ao faturamento total cabe atividades em todas 

as áreas, de vendas a produção, de logística a financeira.  

 

Todos os funcionários têm o compromisso de tornar a empresa mais eficiente. 

Iniciativas de Marketing, melhoria de qualidade de produtos e processos, 

reavaliação de fornecedores, etc. tudo é possível quando toda organização está 

empenhada em melhorar resultados. 

 

 

 

Sempre é possível melhorar os resultados dos processos. A tecnologia inova a cada 

dia, os funcionários procuram serem mais experientes a cada dia, e o gestor deve 

acompanhar maneiras de encontrar melhores resultados a cada dia.  

 

 



 

 

FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA DE SERVIÇO 
 

Estabelecer preços de venda do serviço de forma competitiva é 

uma tarefa que exige do empresário o conhecimento da formação 

de preço de forma criteriosa, além dos gastos praticados pela 

empresa. A definição da estrutura de custos é parcela importante 

neste processo, uma vez que possibilitará ao administrador saber 

quanto lucrou. 

 

 

Muitas empresas não apuram seus custos e despesas de maneira precisa, e os 

preços de venda do serviço são obtidos empiricamente. Essa prática mascara os 

custos e o lucro da empresa, acarretando diversos problemas, tais como:  

 

× Preço de venda abaixo do real, o que diminui os lucros da empresa; 

 

× Preço de venda acima do real, o que dificulta a contratação do serviço; 

 

× Dificuldades para identificar e fixar ações para redução de custos e 

despesas, o que poderá levar a empresa a operar com custos e despesas 

mais altas do que deveria. 

 

Como consequência de um ou mais desses problemas citados acima, a empresa 

terá lucro e rentabilidade menores, o que representa uma ameaça ao seu 

crescimento e até a sua própria estabilidade econômico-financeira. 

 

O empresário deve ter sempre em mente que, numa economia de mercado, quem 

define o preço de venda é o mercado.  

 

 



 

 

Uma característica muito comum em uma empresa prestadora de serviços é, 

principalmente, ter a maior parte dos custos investidos em mão-de-obra. Isso é o 

esperado, já que o que a empresa vende são serviços. 

 

Vamos usar como exemplo uma empresa que cria ou desenvolve sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine que os custos com os profissionais que fazem o site somam, por exemplo, 

o valor de R$4.000,00. As despesas com impostos, comissões, e as despesas fixas 

proporcionais (água, luz, aluguel, etc.) somam, por exemplo, o valor de                    

R$1.500,00; e a margem de lucro definida seja, por exemplo, o valor de R$1.200,00 

(ou 30% sobre os Custos). Logo, o preço de venda do site (do serviço) seria o valor 

de R$6.700,00. 

 

 

 

 

 

 

CUSTOS (R$ 4.000,00) 

DESPESAS (R$ 1.500,00) 

LUCRO (R$ 1.200,00) 

PREÇO DE VENDA 

DO SERVIÇO 

(R$ 6.700,00) 
 

 



 

 

MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE CUSTOS 
 

Veja maneiras separadas por áreas: 

 

ÁREA DE GESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  FAÇA UMA ANÁLISE DOS CUSTOS - Quando se vêem em um momento de 

apuro, muitas empresas começam a reduzir custos sem avaliação prévia e 

acabam limando recursos importantes para os resultados da companhia. 

Por isso, a regra é elencar todos os custos da empresa e manter um 

histórico deles, realizando cortes naqueles que têm menos participação no 

lucro.  

 

B.  DEFINA METAS DE REDUÇÃO - O planejamento estratégico da empresa 

deve incluir não só as metas de aumento de vendas como também as de 

diminuição de gastos, obtidas com o estudo dos custos. Assim é possível 

definir os caminhos para alcançar os índices determinados. 

 

C.  ENVOLVA A EQUIPE - Os funcionários são protagonistas da redução de 

custos e a comunicação interna deve ser reforçada para que os 

colaboradores façam parte dessa causa. Uma maneira de otimizar os cortes 

é envolver a equipe na definição de metas e usar parte da economia para 

premiar o time quando elas forem atingidas. 

 



 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  OTIMIZE A JORNADA DE TRABALHO - Quando o horário de trabalho é 

bem aproveitado, o funcionário passa menos tempo na empresa. Ganham a 

companhia, que economiza com hora extra e energia elétrica, e o 

trabalhador, que tem mais qualidade de vida.  

 

B.  CALCULE OS CUSTOS DA DEMISSÃO - Antes de demitir funcionários, 

coloque no papel os custos da rescisão de contrato. Devem-se somar a isso 

os gastos com contratação e treinamento de novo pessoal no futuro, quando 

as condições permitirem.  Se o plano for trocar empregados antigos por 

mais jovens, também se deve considerar o tempo que estes levarão para 

chegar ao nível de expertise daqueles demitidos.  

 

C. ADOTE O BANCO DE HORAS - Uma alternativa para reduzir os gastos com 

horas extras é registrar o tempo excedente de trabalho em um banco de 

horas.  

 

D.  CONSIDERE A TERCEIRIZAÇÃO - A terceirização pode ser uma maneira de 

economizar com pessoal, desde que as funções não incluam a atividade-fim 

da empresa. Profissionais requeridos esporadicamente, como especialistas 

em seleção e recrutamento, podem ser retirados do quadro fixo e 

contratados somente quando necessários. 



 

 

E.  REVEJA A CESTA DE BENEFÍCIOS - Diversas empresas gastam mais do que 

o necessário com benefícios pouco utilizados pelos colaboradores. A 

solução é reavaliar o que é oferecido, calibrando os itens de acordo com o 

perfil do quadro de funcionários. Se forem colaboradores jovens, 

geralmente, dão mais importância a subsídio para cursos, por exemplo. Já 

para colaboradores mais velhos, geralmente, preferem plano de saúde e 

previdência privada.  

 

F.  DÊ FÉRIAS COLETIVAS - Se houver necessidade de uma redução 

acentuada na produção, considere dar férias coletivas aos funcionários. Isso 

pode ser feito no final do ano ou quando há sazonalidade na demanda pelos 

produtos ou serviços. Assim, a empresa economiza com as despesas de 

manutenção da infraestrutura, como luz e água.  

 

G.  APERFEIÇOE OS PROCESSOS – É comum a falta de visão dos funcionários 

nos processos amplos do negócio. Muitas vezes isso dá porque se 

concentram mais no seu departamento e o fluxo de trabalho muitas vezes 

não os dispõe de tempo para pensar neste tipo de assunto. Estude a 

possibilidade de troca de parte dos colaboradores e a reciclagem de outros: 

sangue novo na empresa pode gerar qualidade, melhoria do processo - e, 

portanto, o custo da operação. 

 

H.  ATENTE ÀS FORMAS DE CONTRATAÇÃO - A empresa deve sempre tomar 

cuidado com as formas de contratação dos funcionários para evitar 

despesas com multas e processos trabalhistas. É comum contratar quem é 

empregado como prestador de serviço e vice-versa. Dependendo da 

situação, a pessoa pode trabalhar como autônoma, com contrato eventual, 

como celetista, como temporária e por prazo determinado. Verifique se a 

sua empresa faz isso de maneira correta. 

 

  



 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 

A.  CORTE NAS PEQUENAS COISAS - Alguns itens, isolados, não representam 

um custo muito grande, mas quando somados podem pesar bastante nas 

finanças da empresa. Exemplo: Café.  

 

Observação importante: Muitas vezes o corte das pequenas coisas (como o 

café, por exemplo) pode gerar insatisfação. Caso a cafeteira for muito 

sofisticada, por exemplo, você poderia trocar para o sistema clássico de 

coador.  

 

B.  DIMINUA A FROTA DE CARROS - Possuir uma frota de veículos gera custo 

com manutenção mecânica, seguro, IPVA e depreciação. Considere a 

possibilidade de trabalhar com carros alugados ou com uma frota 

gerenciada por uma empresa terceirizada, que se encarrega da manutenção 

e dos demais cuidados. Outra opção é o leasing, em que se paga pelo uso do 

produto e é possível comprá-lo ao final do contrato. 

 

C.  INVISTA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Quando as máquinas da 

empresa estão defasadas ou lentas demais, geram gastos com manutenção e 

com horas extras dos funcionários. Muitas vezes, vale a pena considerar um 

financiamento para adquirir equipamentos novos. 



 

 

D. ECONOMIZE NO TELEFONE – Considere o uso de software que, ligado à 

central telefônica, registra quais funcionários falam mais ao telefone e quais 

clientes demandam mais ligações. Experimente também criar um programa 

de conscientização para economizar com a conta do telefone. Outra opção 

para reduzir essa despesa é negociar com a empresa de telefonia um pacote 

mais ajustado ao perfil das ligações da empresa. 

 

E.  REDUZA PERDAS NA PRODUÇÃO - Para economizar no processo 

produtivo, minimize as perdas. Além de investir em máquinas mais 

modernas, é preciso conscientizar e qualificar os profissionais da linha de 

produção. A alta rotatividade dos funcionários colabora para a perda de 

qualidade de produtos de maior valor agregado. 

 

F.  REDUZA O GASTO COM ENERGIA - O gasto com energia elétrica pode ser 

reduzido a partir de mudanças na estrutura da empresa, nos equipamentos 

e nos hábitos. As luminárias devem ser trocadas por modelos que usam 

lâmpadas mais eficientes e têm espelhos para refletir a luz. Oriente os 

funcionários para desligarem a luz quando saem de um ambiente. 

 

G.  REAVALIE A LOGÍSTICA - O transporte de funcionários e o serviço de 

entrega de materiais podem ser administrados por uma mesma empresa 

terceirizada. Assim, o número de viagens é otimizado e o gasto, reduzido.  

 

H.  DIGITALIZE DOCUMENTOS – Utilize a digitalização de documentos para 

reduzir o consumo de suprimentos, como papel e toner de impressora.  

 

Há ainda um ganho em segurança, pois os documentos ficam em rede, e não 

só em um arquivo físico. 

 

 

 

 

  



 

 

FINANÇAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  VERIFIQUE O REGIME TRIBUTÁRIO - É possível diminuir a quantia gasta 

com impostos verificando se a empresa está no enquadramento tributário 

adequado.  

 

Os regimes de Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional têm 

alíquotas diferentes, além de créditos e deduções próprios, e vale simular, 

com um contador, em quais enquadramentos a empresa poderia entrar e 

quanto pagaria neles. 

 

B.  RENEGOCIE DÍVIDAS - Se a empresa tem dívidas, uma maneira de honrá-

las economizando é renegociá-las com os credores e tentar obter a menor 

taxa de juros possível.  É preciso, no entanto, calcular a real capacidade que 

a empresa tem de pagar esse débito nas condições pleiteadas, levando em 

consideração o prazo de pagamento e as parcelas. 

 

C.  PLANEJE O ENDIVIDAMENTO - O endividamento pode ser um 

“trampolim” para o crescimento da empresa, mas deve ser planejado. 

Organize-se para pagar juros menores, evitando as opções de acesso mais 

fácil, porém com taxas mais altas, como o cheque especial. Compare as 

condições de financiamento em diversos bancos. 

 



 

 

FORNECEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. COMPRE EM VOLUME E ALUGUE - Comprando com volume maior, você 

consegue bons preços nas máquinas, equipamentos ou produtos que 

desejar adquirir. Faça as contas para saber se o aluguel dos mesmos não 

seja um negócio interessante a se fazer também.  

 

B.  DIVERSIFIQUE OS FORNECEDORES - Manter um só fornecedor pode 

significar preços mais altos e risco de faltar produto no estoque. Faça uma 

busca constante de outros produtores no mercado e avalie novas 

mercadorias, que possam substituir as que você já vende, a um custo menor. 

 

C.  PEÇA REDUÇÃO DE PREÇO DA MATÉRIA-PRIMA - Renegocie o preço das 

matérias-primas com os fornecedores.  

 

D.  UNA FORÇAS PARA TER PREÇOS MELHORES - A parceria com empresas 

concorrentes ou complementares para compras conjuntas permite diminuir 

o valor unitário do produto e dividir custos de logística.  

 

E. REDUZA O ESTOQUE QUE NÃO TEM GIRO - Tanto a indústria como o 

varejo têm perdas financeiras com estoque parado. Para reduzir as perdas, 

a quantidade no estoque deve ser calculada de acordo com a demanda de 

cada ponto de venda, lembrando que, lojas diferentes de uma mesma rede 

têm giros variados e pedem quantidades proporcionais. 

 



 

 

MARKETING E VENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  INVISTA NAS REDES SOCIAIS - Como exigem baixo investimento, as redes 

sociais, como Facebook e Twitter, podem ser suportes para a divulgação do 

produto e de promoções. É preciso, no entanto, adaptar a comunicação para 

as novas mídias, levando em consideração o tamanho e o formato da 

mensagem e o público que terá acesso a ela.  

 

B. DÊ PRÊMIOS CASEIROS - Em vez de adquirir itens de outras empresas 

para premiar vendedores ou clientes, a empresa pode utilizar os produtos 

fabricados por ela como bonificação em campanhas internas, para estimular 

a equipe de vendas, ou em promoções externas, para fidelizar clientes. Além 

de economizar, a iniciativa estimula a propaganda boca-a-boca sobre o 

produto. 

 

C. SEJA AMIGO DO REVENDEDOR - Para divulgar os produtos e aumentar a 

receita sem ter de investir mais em marketing, aproxime-se do revendedor 

e crie soluções conjuntas. As promoções no ponto de venda, como os 

eventos de degustação ou a distribuição de amostras gratuitas, têm baixo 

custo.  

 

É possível também criar um programa de incentivo a vendas do seu 

produto, envolvendo a equipe do revendedor. 

 

 



 

 

D. ENCONTRE UMA MARCA PARCEIRA - Uma maneira de gastar menos com 

publicidade e marketing é unir-se a outra marca e dividir custos. 

Fabricantes de hardware e software, por exemplo, podem fazer uma venda 

conjunta. A sugestão, nesse caso, é atentar à sinergia entre as marcas e 

investigar se não há nenhuma antipatia do consumidor em relação ao seu 

parceiro. 

 

E. CONCENTRE-SE NO ESTRATÉGICO - Se a opção for reduzir verba de 

marketing, não faça cortes horizontais, com a mesma porcentagem de 

redução para todos os produtos. Calcule quais itens contribuem mais para o 

lucro da empresa e corte no orçamento dos produtos marginais, que são 

responsáveis pela menor parte do lucro. 

 

F. MONITORE PELA INTERNET - Utilize seu site para obter informações 

sobre o perfil e as preferências do consumidor de maneira econômica. 

Adote sistemas que monitorem os acessos e as compras e determine as 

linhas prediletas de cada cliente. Quando houver novidades ou promoções, 

use o e-mail para avisar os que podem se interessar pela compra. 

 

G.  APOSTE NOS CONSUMIDORES LEAIS - Diante da necessidade de cortar 

custos, mantenha o foco nos grupos de clientes mais leais à marca ou que 

têm maior potencial de efetivar a compra e reduza o investimento em 

nichos inexplorados ou em consumidores que não conhecem o produto. 

 

H.  LIBERE A CRIATIVIDADE - No desenvolvimento de campanhas de 

marketing de baixo custo, vale usar a criatividade. Uma possibilidade é dar 

ao consumidor a responsabilidade de criar um vídeo sobre a marca - assim 

como envolver o cliente na criação ou na customização do produto.  

 

É preciso ter em mente, no entanto, que essas campanhas devem ter 

continuidade, com respostas imediatas aos participantes, e que algumas 

ferramentas de internet podem também virar um fórum de críticas à 

empresa. 



 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ALINHE TECNOLOGIA E ESTRATÉGIA - Um hábito comum na escolha de 

produtos de tecnologia da informação é comprar o que há de mais 

desenvolvido ou o que está na moda, sem haver necessidade real para isso. 

É preciso alinhar a compra de equipamentos à estratégia da companhia. 

Alguns negócios têm de estar na fronteira da tecnologia, porque isso precisa 

ser visível para o cliente. Outros devem usar uma tecnologia já testada. 

 

B.  PESQUISE OS PREÇOS - Quando for adquirir sistemas ou equipamentos de 

hardware, faça uma pesquisa exaustiva nos fornecedores. Deve-se levar em 

conta também que o hardware não é o que mais pesa. Software e serviços 

chegam a 90% do preço total. 

 

C. GASTE NOS APLICATIVOS QUE IMPORTAM - Invista mais em programas 

que alavancam o negócio - e menos nos que não são tão cruciais. Softwares 

de gestão de estoque, por exemplo, têm preços que podem variar de 

R$50,00 a R$50.000,00.  

 

D. PONDERE O SOFTWARE LIVRE - Softwares livres significam menos custos 

com licenças, mas podem exigir gastos com suporte. Por isso, é preciso 

avaliar quanto será preciso investir em assistência para o seu sistema.  

 



 

 

E. SISTEMATIZE OS PROCESSOS - Para diminuir o desperdício e as horas 

extras, experimente criar um sistema que especifique todas as normas e os 

procedimentos adotados pela empresa.  

 

F. INSTALE PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO - Em empresas que têm filiais 

ou unidades interligadas, como franquias, as ferramentas de voz sobre IP, 

como o Skype, por exemplo, podem aproximar os membros da rede de 

maneira mais barata, cortando ligações telefônicas. 

 

G. ADOTE UM SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA - Em vez de manter 

diversos softwares para gerenciar estoque, finanças, recursos humanos e 

outras funções da empresa, considere o uso de um sistema ERP (Enterprise 

Resource Planning), que faz a gestão integrada do negócio.  

 

O ERP ajuda a reduzir perdas nos processos, otimiza o uso da mão de obra, 

calcula a quantidade de suprimentos e auxilia na relação com o cliente. 

  



 

 

  C ONSIDERAÇÕES FINAIS 

As empresas que revêem constantemente seus processos são mais lucrativas, seus 

produtos tem maior qualidade, seus serviços maiores efetividades e seus 

funcionários são mais motivados. 

 

Por fim, melhorar os custos é mais saudável para toda organização, seja por meio 

de programas de sugestão de melhorias ou por consultorias especializadas. Não 

tente pagar menos em tudo, veja a relação entre o valor pago e o investimento que 

você pode fazer com aquilo. 

 

Nem sempre economizar hoje é o caminho para se ter economia amanhã. 

  



 

 

 

 

 

 

PARABÉNS! 

VOCÊ CONCLUIU O CURSO DE 

REDUÇÃO DE CUSTOS NAS EMPRESAS 
 

 

AGORA VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR  

SEU CERTIFICADO. 
 

 

 

 


