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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Como a redução de custos é um desafio frequente, quase que diariamente os gestores buscam
novas técnicas para aprimorar os processos empresarias nessa direção - isso quando as atividades mais
dispendiosas não são substituídas por completo.
A razão desse comportamento decorre da
influência das despesas em aspectos críticos
do negócio, como lucratividade, saúde

financeira, grau de investimento, etc.
Lembre-se de que é justamente quando o
caixa se esgota que a organização inicia uma
trajetória em direção à falência.
Este e-book é um guia prático sobre como

realizar a redução de custos e, assim,

colher os frutos de colocar o negócio em
um ciclo positivo. Então, leia o conteúdo
com bastante atenção e siga todos os
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procedimentos para gerir com mais eficiência!

A IMPORTÂNCIA DA
REDUÇÃO DE CUSTOS
PARA AS EMPRESAS

A IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DE
CUSTOS PARA AS EMPRESAS

Como agente econômico, os dilemas de uma empresa
dizem respeito à alocação de recursos escassos
diante de opções de uso. Isto é, os problemas são

estruturados de modo que sempre haverá renúncia
de um valor para se obter outro.

Tais conflitos de escolha - tradeoffs - predizem o
sucesso de um empreendimento muito mais do que
o capital investido. Uma pequena organização pode
crescer gradualmente com boas decisões, enquanto um
grupo gigantesco pode falir com opções equivocadas.
Na verdade, tão importante quanto entregar valor é
mitigar o quanto a empresa renuncia nesse processo. A
redução de custos é uma das estratégias mais flexíveis
para melhorar o desempenho de um negócio, porque é
aplicável a praticamente todos os setores e atividades.

6

A IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DE
CUSTOS PARA AS EMPRESAS

CUSTOS E SOBREVIVÊNCIA
DAS EMPRESAS
Para entender a importância de se enfrentar os custos,
o estudo das causas de mortalidade das empresas
é bastante esclarecedor. Isso porque os fatores
determinantes para o fechamento de uma organização,
normalmente, estão ligados ao excesso de despesas.
Para se ter uma ideia, em pesquisa do Sebrae,
questionados sobre o que poderia ter evitado o
fechamento de seus negócios, os empresários

apontaram motivos direta ou indiretamente
relacionados aos custos, como:

»» menor quantidade de impostos e encargos (21%);
»» crédito mais facilitado (21%);
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»» gestão financeira mais eficaz (13%).

A IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DE
CUSTOS PARA AS EMPRESAS

Além disso, o estudo mostra
que a falta de planejamento, a
não negociação de prazos com
fornecedores e a não obtenção de
empréstimos com bancos são as
causas mais comuns de mortalidade.

Logo, ele traz motivos relacionados

à disponibilidade de dinheiro para
manter o negócio funcionando.
Sendo assim, a sobrevivência não
depende apenas da capacidade
de criar e entregar valor para
clientes pagantes. Na verdade, o
planejamento e a gestão dos

custos são fundamentais para a
permanência no mercado.
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A IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DE
CUSTOS PARA AS EMPRESAS

CUSTO E CRESCIMENTO
DAS EMPRESAS
Além de evitar um ciclo negativo -

»» reduzir o preço de produtos ou serviços;
»» investir em marketing, infraestrutura,
tecnologia, qualificação, etc.;

despesas excessivas, aumento das dívidas,
falta de dinheiro e mortalidade -, a redução de
custos pode conduzir a um ciclo positivo

»» pagar dividendos aos sócios
ou acionistas;

e gerar crescimento para a empresa.
»» desenvolver novas soluções;
Isso ocorre porque minimizar despesas
aumenta a disponibilidade de dinheiro. Por
exemplo, ao se reduzir R$ 10,00 de despesas

»» incrementar a quantidade ou qualidade
dos bens colocados no mercado;

por produto e manter o preço final de R$
100,00, haverá 10% a mais de lucro (receita
total - despesa total).

fornecedores, etc.

Nesse sentido, o valor extra pode ser

Vale ressaltar que a escolha ideal dependerá

uma organização, cada qual com seus

negócio, bem como das forças, fraquezas,

distribuído de diferentes formas em
9

»» valorizar os profissionais, parceiros,

ganhos e perdas. Veja alguns exemplos:

da compreensão do ecossistema do

oportunidades e ameaças de cada momento.

O QUE SÃO CUSTOS
FIXOS E VARIÁVEIS?

O QUE SÃO CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS?

Conhecer os diferentes tipos de custo é uma
etapa necessária para entender as estratégias de
redução e escolher aquelas com resultados mais
significativos para o negócio. Por isso, veja as duas
principais categorias a seguir.

CUSTOS FIXOS
Os débitos desse primeiro grupo permanecem

relativamente estáveis, independentemente

do quanto a empresa produza. Por exemplo, se
a organização adquiriu um empréstimo bancário,
as parcelas mensais não serão modificadas caso se
venda 10, 100 ou 1.000 produtos.
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Não obstante, na maioria dos casos, essas
despesas são provenientes do custeio da
infraestrutura do negócio, como valores
de aluguel, telefone, serviço de limpeza e
segurança privada.

O QUE SÃO CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS?

CUSTOS VARIÁVEIS
Já o segundo grupo contém os débitos

proporcionais ao número de unidades
produzidas ou de serviços entregues.
Por exemplo, quanto mais mercadorias
forem vendidas a distância, maior será o
valor gasto com frete. As despesas dessa
categoria normalmente estão relacionadas
a insumos, matéria-prima, comissões,
impostos e encargos por unidade vendidas,
entre outras. Tudo isso cresce em conjunto
com o volume de produção.
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O QUE SÃO CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS?
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AS DIFERENÇAS ENTRE
CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS
Como esclarece Josh Kaufman, em seu
“Manual do CEO: um verdadeiro MBA para o
gestor do século XXI” (editora Saraiva, 2012),
há uma diferença nos efeitos da redução
desses fatores:

Reduções nos Custos Fixos se
acumulam enquanto reduções nos
Custos Variáveis são amplificadaspelo
volume. Se você conseguir economizar
50 dólares por mês na sua conta de
telefone, essa economia se acumula
a 600 dólares por ano. Se puder
economizar 50 centavos em cada
camiseta produzida, você economizará
500 dólares a cada 1.000 camisetas
que produzir.

O QUE SÃO CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS?

Por isso, o valor entregue pela organização é o
que determina a preponderância de custos fixos
ou de custos variáveis. Não à toa, apenas com a
compreensão da estrutura dos processos
é que se chegará aos pontos críticos a serem
atacados pela gestão da empresa.
Imagine, por exemplo, que um empreendedor
controla um escritório de advocacia. Aqui,
os principais gastos dizem respeito aos

Sendo assim, a estratégia de redução deve

considerar as características do negócio,

deslocamentos para tribunais, contratação

uma vez que o impacto nas finanças da

de peritos e despesas judicias, enquanto

organização dependerá do tipo de atividade

gastos com aluguel, internet, luz e telefone

realizada e de sua forma de custeio.

representam uma fatia menor do bolo.
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Por outro lado, um revendedor pode
ter uma margem pequena para
negociar os preços dos produtos,
enquanto o aluguel, luz e água de
um ponto bem localizado podem
ser bastante dispendiosos e serem
passíveis de economia.

COMO REDUZIR
OS CUSTOS DE
SUA EMPRESA?

COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

A redução de custos decorre das melhorias nas ações e nos processos da

empresa, as quais devem ser implementadas após um planejamento realista e
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pautado pelas características do negócio. A seguir, separamos um passo a passo
para concretizar esse objetivo.

COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

DIAGNÓSTICO
O primeiro passo é entender quais são

Uma greve pode levar a organização a

os custos fixos e variáveis, bem como a

aumentar os salários e benefícios das

relação das despesas com os elementos do

equipes, enquanto um contrato mais extenso

ecossistema da empresa. Afinal, não basta
listar os gastos, é preciso analisar as suas
causas para reduzi-los.

Por isso, a tarefa exige o desenvolvimento
de uma visão macro. O negócio está

inserido em um contexto com outras partes
interessadas, como clientes, órgãos públicos,
fornecedores, parceiros, acionistas, sócios,
colaboradores e afins, e a interação com

esses atores pode ser determinante para o
aumento ou a redução de custos.
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pode gerar descontos com fornecedores. Já
uma mudança legislativa pode reduzir os
encargos, só para citar alguns exemplos.

Por isso, é recomendável que, além
de um diagnóstico dos processos, as
empresas busquem a compreensão
do quadro geral, a fim de identificar
melhorias e reduzir custos. Se houver
dificuldade, não hesite em buscar o
auxílio de especialistas externos.

COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

PLANEJAMENTO
Com uma visão macro, a redução de despesas
deve ser considerada um objetivo, o qual
demandará metas e estratégias. Para facilitar
essa atividade, veja exemplos de como
identificar e atacar os custos.

PRIORIZAR OS RESULTADOS
MAIS IMEDIATOS
Em uma primeira etapa, é importante que os
gestores atuem nos custos fixos ou variáveis
com maior impacto na lucratividade do

negócio. Isso porque os resultados imediatos
motivam as pessoas a continuarem diante da
necessidade de mudanças e sacrifícios.
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COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

CRIAR UMA POLÍTICA DE INCENTIVO

COLHER IDEIAS COM AS EQUIPES

Um segundo caminho é conceder

Como estão mais próximos das operações,

à medida que as metas de economia forem

valiosas para redução de custos. Até

alcançadas. Um exemplo simples é premiar os

porque, trata-se de uma forma de considerar

colaboradores se os desperdícios ou extravios de

as características da empresa, com o auxílio de

mercadorias sofrerem uma redução significativa.

reuniões, pesquisas de campo, entrevistas, etc.

INCORPORAR A ECONOMIA
À CULTURA DA EMPRESA

MITIGAR A CARGA TRIBUTÁRIA

recompensas individuais ou coletivas,

A empresa pode trabalhar para evitar as
Outra estratégia interessante é criar

situações que conduzem à incidência de

mecanismos para que a economia de recursos

impostos, bem como escolher um regime

costumes da organização. Para tanto, além

seja o menos dispendioso possível. Logo, é

se torne parte dos valores, hábitos e
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os colaboradores podem gerar ideias

tributário que, em relação ao seu porte,

de dar o exemplo, os gestores podem investir

importante buscar o auxílio de advogados,

em marketing interno, enfatizar esse aspecto

contadores e especialistas em gestão para

em reuniões, fixar premiações, investir em

traçar um planejamento tributário que facilite

palestras e workshops, entre outras atividades.

a redução de custos.

COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

NEGOCIAR MELHORES CONDIÇÕES
COM FORNECEDORES
Os contratos com fornecedores são um dos pontos
em que há mais abertura para negociação,

principalmente, em acordos de longo prazo. Isso
porque, normalmente, haverá um concorrente
disposto a substituir aqueles que não atendem às
expectativas dos contratantes.

CONTROLAR O TURNOVER
Reduzir o número de profissionais que deixam
a empresa e são substituídos elimina custos

de recrutamento, treinamento e demissão.
Por isso, o ideal é investir em melhores práticas
de liderança e gestão de pessoas, criar planos de
carreira, buscar a satisfação dos colaboradores,
20

considerar a cultura organizacional nos
recrutamentos, entre outras práticas.

COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

DEFINIÇÃO DE METAS
O objetivo de reduzir custos deve ser
desdobrado em pequenos passos a serem
cumpridos mensal, semanal ou diariamente.
Trata-se, ao mesmo tempo, de tornar o
resultado mais próximo do dia a dia e criar
mecanismos de controle.
Uma metodologia útil para criar metas é

a S.M.A.R.T. Conforme suas diretrizes, as

etapas precisam conter os seguintes atributos:

»» específicas (Specific) - o que será
feito e quando será feito;

»» mensuráveis (Measurable) - critérios
verificáveis e mensuráveis no dia a dia;

»» alcançáveis (Attainable) -

expectativas dentro das possibilidades;

»» relevantes (Relevant) - consequência
significativa para o negócio;

»» temporais (Time-based) - prazos
para cumprimento.
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COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

O ideal é que o gestor crie metas de redução ao identificar os custos,
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seguindo os cinco critérios mencionados. Isso facilitará a orientação das equipes,
que precisam de diretrizes claras sobre o que deve ser feito.

COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

PLANO DE AÇÃO

»» quando será feito? (When?);

Após identificar os custos, outro ponto

»» quem fará? (Who?);

importante é pensar as ações que devem
ser praticadas para concretizar a economia.

»» como será feito? (How?);

a ferramenta de gestão mais indicada para

»» quanto custa fazer? (How much?).

Nesse caso, a metodologia 5W2H se revela
desenhar cada tarefa. Então, responda às sete
questões a seguir para definir as atividades:
»» o que será feito? (What?);
»» por que será feito? (Why?);

Vale ressaltar que, assim como na identificação
dos custos, é possível coletar ideias com

todos os colaboradores e líderes. Outro

ponto é que o último critério (Quanto custa?)
deve ser considerado com muita cautela,
porque, se as perdas são maiores do que a

»» onde será feito? (Where?)
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economia, o ideal é não implementar a medida.

COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?

MELHORIA CONSTANTE
Para encerrar este guia, recomenda-se que o processo seja estruturado com base na metodologia

PDCL, criando-se um modelo de melhoria constante. Assim como nas dicas anteriores, cada letra da sigla
representa um item a ser considerado. Nesse caso, trata-se de realizar o seguinte percurso:
»» planejar (to plan) - traçar o diagnóstico e
estabelecer objetivos, metas, estratégias e
planos de ação;
»» executar (to do) - colocar os planos em prática;
»» checar (to check) - tomar providências para
que as pessoas cumpram os planos e verificar
seus pontos fortes e fracos;
»» aprender (to learn) - descrever o que

funciona e o que não funciona, buscar as razões
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e retomar o planejamento, considerando os
novos subsídios.

COMO REDUZIR OS CUSTOS DE SUA EMPRESA?
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Em síntese, ao repetir o circuito, a

empresa gradativamente aprimora
seus processos e atividades,

otimizando os recursos com base nas
informações geradas na prática. Não
por acaso, o PDCL encontra-se entre as
ferramentas mais eficazes da atualidade
e é a base do Modelo de Excelência da
Gestão® (MEG), da FNQ.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Ao longo do conteúdo, os gestores foram
apresentados à importância de reduzir custos,
aos tipos de despesas empresariais e às práticas
necessárias para uma gestão mais econômica. Por
isso, a questão que se coloca ao final é bastante

simples: como retirar essas ideias do papel?
Uma dica, sem dúvidas, é aprofundar os

conhecimentos sobre gestão, principalmente
em relação às ferramentas e ao desenvolvimento
de uma visão macro. Outra é buscar o auxílio de

especialistas externos para agregar expertise nos
pontos em que a organização ainda é deficiente.

Sendo assim, além de colocar este guia em prática,
procure formas de qualificar os profissionais da

sua empresa e de construir um know-how sobre
as melhores práticas de gestão, especialmente, as
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relacionadas à redução de custos.

PATROCINADORES

gestão para transformação

PRATA

APOIO INSTITUCIONAL
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rockcontent.com

A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada em
1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como objetivo
principal propagar os Fundamentos da Excelência em Gestão
para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de Excelência da
Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação, autoavaliação e
reconhecimento das boas práticas de gestão, que está organizado
em Fundamentos e Temas que definem uma base teórica e
prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento na
missão de acompanhar as transformações no mundo e incentivar
o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube. Saiba mais e
amplie o seu conhecimento!

