
NEGÓCIOS DE SUCESSO: 
Conheça os diferenciais essenciais para fazer sua empresa crescer!
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Como fazer a minha empresa crescer? Está com certeza é uma pergunta que muito
empresário se faz. Mas será que existe uma resposta correta?

Quando pensamos em quais atividades geram valor, logo associamos a planos de
investimentos, corte de custos, entrada no mercado, projetos estratégicos, gestão
de pessoas e etc. em geral processos complexos e de longo prazo.

Contudo, principalmente para pequenas e grandes empresa, acreditamos que
algumas abordagens feitas no dia a dia podem fortalecer a sua empresa e agregar
valor à corporação.

Pensando em você e como te ajudar, elaboramos este material. Aqui iremos abordar
os diferenciais essenciais que contribuem para o crescimento de sua empresa.
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Ideia principal 
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1
A transformação 
tecnológica dos últimos 
anos, vem tornado tudo 
mais prático com um 
simples clique e de forma 
instantânea. Desta forma, 
muitos processos internos 
e externos das empresas 
têm sofrido alterações, por 
isso é preciso que um 
empreendedor esteja 
sempre atento ao 
mercado. 

2
Reduzir custos é um 
grande desafio para 
muitos empresários, 
principalmente em 
momentos de crise 
econômica. 

Porém com um estudo de 
seus processos internos e 
a implementação de uma 
boa estratégia, é possível 
equilibrar suas contas e 
melhorar a eficiência de 
sua operação. 

3
O mundo empresarial, 
é um cenário 
extremamente 
competitivo e por isso 
empreender sempre foi 
uma tarefa complicada. 
Principalmente em 
nosso país a cobrança 
de umas das cargas 
tributárias mais altas 
do mundo. 
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Utilize a tecnologia a 

favor da sua empresa 
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A tecnologia, avança a cada dia,
colaborando de forma positiva na rotina
empresarial. Tornando tudo mais prático e
ágil.

E essa realidade tem mudado a forma das 
empresas atuarem no mercado, sendo 
necessário acompanhar os novos avanços, 
proporcionando assim mais chances de 
crescerem e alcançarem mais visibilidade 
no mercado.

Acompanhe a seguir quais são os
principais benefícios da tecnologia:

 Maior agilidade;

 Aumento da qualidade nos processos
internos e externos;

 Maior redução de custos;

 Monitoramento de processos
produtivos;

 Maior segurança da informação;

 Acessibilidade;

 Aumento da confiança;

 Auxílio no processo de tomada de
decisões.
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1.1.1 - Otimize o seu processo com fornecedores

Sabe aquelas intermináveis reuniões, que muitas
vezes ocupam um período inteiro de seu dia? Elas
podem ser substituídas por reuniões online, por
meio de videoconferências.

Além das reuniões, os treinamentos e cursos de
capacitação também podem ser substituídos por
vídeos online e até mesmo webinars.

Desta forma, o uso de sistemas de gerenciamento,
auxiliar a gerenciar de o tempo específico para a
realização de cada atividade.

Como a tecnologia pode ajudar?
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1.1

Muitos profissionais quando estudam formas de otimizar os seus processos por meio do uso da tecnologia, pensam 
que este pode ser um processo complicado e caro.  Entretanto, em muitas oportunidades, é possível adotar 

ferramentas simples e até mesmo gratuitas. 

1.1.2 - Tenha um maior controle de sua empresa 

Atualmente, podemos encontrar no mercado diversos
sistemas de gestão empresariais, que contribuem no
controle e gestão administrativa de um empreendimento.

Por meio, do uso destes softwares é possível reunir todas
as informações de uma empresa, além de integrar os
setores e permitir a realização de análise de dados de
forma mais assertiva e segura.

Além do que, um sistema de gestão oferece oportunidades
como realizar o controle do estoque, controle do fluxo de
caixa, controle financeiro, banco de dados com cadastro de
clientes e também fornecedores.



Geralmente, quando há uma crise no mercado, as empresas tendem a 
reduzir custos, para se adequarem nesta nova realidade. Uma gestão 
comprometida com resultados faz o controle dos custos e despesas 
diariamente e com muita atenção. 

Para que a sua empresa consiga reduzir custos em sua empresa, será 
preciso conhecer profundamente sua gestão para que nenhum corte 
acabe comprometendo a eficiência de seu negócio. 

Não deixe sua empresa 

entrar em crise para 

reduzir custos 
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Existem algumas perguntas que devem ser
respondidas antes de realizar a redução de custos,
são elas:

 Quais são as despesas de sua empresa?

 Como os seus investimentos tem sido
consumido?

 Quais perdas de recurso tem ocorrido?

 Qual impacto ocorrerá quando houver corte nas
despesas?

Desta forma, após estudar o cenário de sua empresa
e obter as respostas mais coerentes para nossas
perguntas será possível implementar medidas mais
efetivas para seu negócio.

Como iniciar 

a redução de 

custos?
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Evite a baixa rotatividade de estoque. Deste modo
busque avaliar constantemente o armazenamento
de seus produtos, evitando assim que perdas
ocorram por motivos de vencimento e até mesmo
armazenamento de forma inadequada.

Sendo assim, busque fazer os pedidos de compra de
forma organizada, de acordo com o giro de suas
vendas.

Evite a baixa 

rotatividade 

de estoque 
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Analisar as condições de negociação de cada serviço
/ou produtos com seus fornecedores, é uma ótima
estratégias para a redução de custo em sua
empresa, principalmente em momentos de crise.

Deste modo busque reavaliar os seus contratos,
renegociando condições de pagamentos e até
mesmo preços. Ao fazer isso, o empreendedor
poderá conseguir valores menores com seus
fornecedores.

Avalie os 

gastos com 

fornecedores 
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Toda contratação de funcionários gera um custo
para suas empresas. Deste modo, busque
compreender qual o período correto de fazer novas
contratações.

Caso esteja pensando em reduzir o quadro de
funcionários, faça o levantamento de todos os
custos que estarão envolvidos no processo e
verifique se o momento está propício para realizar
demissões.

Demitir é a 

melhor 

opção?
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Atenção!

1
Reveja seus 
fornecedores:

Sempre será possível 
fazer renegociações e 
gerar novas 
oportunidades.

2
Elimine os 
desperdícios:

Estude com muita 
atenção cada gasto e 
com critério verifique 
se ele pode ser 
melhorado. 

3
Atenção ao estoque:

Esta conta pode ser 
uma oportunidade ou 
uma maldição. Muita 
atenção na qualidade 
e na quantidade dos 
seus estoques. 
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Estratégias eficientes devem ser criadas a fim de prever uma crise eminente que pode 
prejudicar todo o financeiro de uma empresa. Mantenha atenção aí e siga essas dicas 

que preparamos para você:

4
Verifique os 
processos:

Eles sempre podem 
ser melhorados. Um 
processo melhorado 
é resultado direto no 
lucro. 



Aprenda a calcular o preço 

correto de seus produtos
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Sabemos, que calcular de forma correta o
preço de seus de produtos ou serviços é
uma estratégia fundamental para a saúde
financeira de qualquer negócio.

Afinal de contas, uma série de fatores
influenciam na hora de precificar o seu
produto para que ele possa gerar lucro ao
seu caixa e não o contrário. Quer conferir
como fazer o processo de precificação dos
produtos/ serviços de sua empresa de
forma correta?

Antes de abordamos um pouco mais sobre
o processo de precificação de seus
produtos é preciso que o profissional
entenda a importância de realizar este
processo.

 Maior satisfação do consumidor;

 Ajuste de preço ao seu público-alvo;

 Estudo da concorrência;

 Garante recursos ao seu caixa;

 Melhora os seus resultados;

 Aumento de lucratividade.
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3.1.1 - Conheça quais os custos e 
despesas 

O primeiro passo que um
empreendedor deve adotar, é
conhecer quais são os custos e
despesas envolvidos no processo
de venda de seus produtos.

Desta forma, será possível
trabalhar uma estratégia de preço
que seja eficiente e seja o
suficiente para cobrir todos os
custos envolvidos. Para que assim
não haja prejuízos em seu
faturamento.

Passo a passo para precificação
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3.1

Agora que o leitor já aprendeu quais são as principais razões de precificar os seus produtos, vamos apresentar o 
passo a passo para que todo o seu processo seja construído de forma correta.

3.1.2 - Defina uma margem de lucro desejada 

Atualmente qual a margem de lucro da sua
empresa com a venda de determinado
serviço? Está é uma questão fundamental.

Quando determinado, o valor de um serviço, o
empreendedor precisa levar em conta não
somente os custos envolvidos em seu
processo como também a margem de lucro
que ele deseja obter com cada venda.

Sendo assim, o lucro pode ser compreendido
como a diferença entre o faturamento obtido
por meio de suas vendas e os custos
existentes.

3.1.3 - Estude o mercado 

Jamais ignore os preços
praticados no mercado. Por meio
de um estudo do cenário
mercadológico é possível
entender se o preço praticado por
sua empresa está compatível com
os de seus concorrentes.

Obviamente, que determinadas
campanhas e ofertas podem jogar
o seu preço pra baixo, mas esta
nunca deve ser uma ação
permanente.



Sabemos que a formação de preços é umas
estratégias importante, como vimos anteriormente,
por meio delas é possível assegurar que o
estabelecimento seja lucrativo.

Do mesmo modo que oferecer um produto com
preço abaixo do que praticado no mercado pode
trazer prejuízos ao seu caixa, oferecer produtos de
um preço elevado pode afastar possíveis
consumidores.

Veja a seguir, quais são as fórmulas para precificar
os seus produtos:

 Margem de contribuição;

 Markup;

 Pesquisa de preços;

 Fórmula baseada no lucro.

Use fórmulas 

para precificar 

os seus produtos
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O mundo empresarial, é um cenário extremamente competitivo e por 
isso empreender sempre foi uma tarefa complicada. Principalmente 
em nosso país a cobrança de umas das cargas tributárias mais altas do 
mundo. 

Por este motivo é comum que muitos empreendedores, buscam o 
apoio e a orientação de uma contabilidade como parceira na gestão 
de suas empresas. Conheça agora, quatro motivos que comprovam 
que ter uma contabilidade como parceiro pode ajudar a sua empresa 
a ter um maior sucesso. 

Conte com uma 

contabilidade como 

parceira na gestão 
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Um erro bastante comum, cometido pelos
empresários, principalmente os donos de pequena
empresa, é considerar que conseguem realizar o
balanço contábil de seus empreendimentos,
sozinhos.

Entretanto, geralmente isso não é verdade, é preciso
contar com apoio de profissionais especializados em
contabilidade que possuem conhecimentos
específicos da área para que todo o processo possa
ser feito de forma correta.

Tenha auxílio de 

Profissionais 

especializados 
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Além de realizar o balanço financeiro, uma
contabilidade também se torna responsável por
cuidar de outras importantes responsabilidades.

Desta forma, é crucial que o contador, possa
implementar estratégias financeira baseadas nas
operações de cada empresa, como por exemplo,
elaborar um planejamento tributário adequando de
acordo com o regime tributário em que a empresa
está enquadrada.

São regimes tributários:

 Simples Nacional;

 Lucro real;

 Lucro presumido

Conte com 

profissionais que 

administram as 

responsabilidades 
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Também é de responsabilidade de uma
contabilidade, compreender a legislação fiscal,
trabalhista, tributária e previdenciária.

Permitindo assim, fazer uma projeção de quais
serão os seus gastos a longo prazo. Desta forma, o
empreendedor ficará cientes de que oportunidade
de investimentos se apresentam de forma mais
segura e quais são rentáveis.

Tenha 

suporte para 

entender a 

legislação
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Todo empreendedor precisa se manter otimista em relação ao cenário ideal de sua 
empresa, porém, é preciso se manter de maneira realista. Afinal de contos todo 
empreendimento apresenta alguns riscos. 

Por este motivo, todo empresário precisa se manter atento no que diz respeito a 
saúde financeira de seu empreendimento. 

Conheça algumas práticas que podem quebrar algumas empresas:

 Não ter um plano de negócios;

 Não controlar o seu fluxo de caixa;

 Não ter um planejamento tributário;

 Não separar despesas pessoais das despesas empresariais;

 Não ter um pró-labore; 

 Não conhecer direito a sua operação; 

Se o empreendedor conseguir não cometer cada uma das ações que listamos a 
cima, dificilmente sua empresa irá enfrentar o risco de quebrar. 

Práticas que podem 

quebrar uma empresa 
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O setor de Recursos Humanos, mais famoso como RH, possui como uma de suas 
responsabilidades. Deste modo, é o principal responsável por desenvolver práticas 
como treinamento de equipe, criação de estratégias, bonificações e etc. 

Sendo a assim, este setor é capaz de reter o capital humano de toda uma empresa. 

Mas afinal o que é capital humano? Entende-se como capital humano, todo o 
arcabouço de conhecimento, experiência, qualificação profissional de um negócio. 

Ou seja, são todas as características intelectuais e capacidade de seus 
colaboradores em: 

 Desenvolver determinadas atividades;

 Realizar o trabalho de modo a produzir valor econômico;

 Gerar inovação e melhorias em processos, produtos e serviços.

A importância 

da gestão de 

capital 

humano 

6.



Portanto, o capital humano deve ser considerado
como um dos principais bens de uma organização.

Sendo por meio de sua gestão, por meio do setor de
RH, deve ser feita implementado importantes
processos como identificar, adquirir, capacitar e
reter os melhores talentos de uma empresa.

Logo, se torna fundamental que o empreendedor
compreenda, que não basta somente selecionar o
candidato a uma vaga. Também é preciso estimulá-
lo para que ele possa desenvolver suas habilidades e
assim trazer um maior retorno a empresa.

Desde modo, o RH, deve orientar a todos sobre cada
processo implementado, principalmente as demais
lideranças, para que elas também possam se
comprometer com o desenvolvimento e
acompanhamento da evolução de suas equipes.

Qual o papel do 

RH na gestão de 

Capital Humano 
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Quando falamos em qualidade, logo de imediato o um dos significados atrelados é 
de um produto com defeito que precisa ser trocado ou consertado. Porém 
qualidade muito além, está relacionada com a melhoria contínua e a satisfação 
completa dos clientes. 

A satisfação de um cliente está relacionada ao que ele recebe em contrapartida ao 
que ele oferece, conhecida por relação custo-benefício. Um cliente satisfeito com 
sua empresa ele retornará a compra com você por outro lado se ele não ficou 
satisfeito ele irá buscar fazer suas compras no concorrente.  

Podemos concluir então que o conceito de qualidade está relacionado à satisfação 
plena dos clientes. 

Invista em 

diferenciais 

competitivos

7.



Não ser facilmente imitado

Uma vez que sua empresa elabora
um diferencial competitivo para
si, seja ele voltado para a
qualidade de seu atendimento ou
pela qualidade de seu produto
ofertado é preciso que esse
diferencial trabalhado não seja
facilmente copiado.

Quais as características de um 

diferencial competitivo?
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Para que uma empresa possa ter um diferencial competitivo é ter algumas características fundamentais. 

Ser único

Ou seja, se seu diferencial
competitivo não é copiável ele se
torna único, desta forma, sua
empresa poderá atingir uma
posição à frente de seus
concorrentes.

Superar os concorrentes 

O empreendedor deve sempre
buscar um lugar de destaque ao
de seus superiores. Sendo assim,
se a seu intensão é liderar o
mercado, busque por um
diferencial competitivo que seja
superior ao de seus concorrentes.



Toda empresa possui necessidades básicas que
podem ser otimizadas por meio da criação de um
diferencial competitivo.

Portanto para que sua empresa possa se
desenvolver de volta saudável, é preciso suprir estas
necessidades.

Sendo assim ter um diferencial competitivo,
contribui para que sua empresa tenha:

 Ter valor agregado;

 Facilidade de compra;

 Aumento da confiança de seus clientes;

 Maior taxa de retenção de clientes;

 Vantagem competitiva;

 Maior possibilidade de subsídios 
governamentais.

Como o diferencial 

competitivo pode 

ajudar no 

desenvolvimento de 

uma empresa?
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O sucesso de sua empresa depende de você e quais ações estratégias a partir
desta leitura você irá adotar.

Como, o leitor, pode perceber em sua leitura de nosso e-book, será preciso
estudar seu modelo de negócio e fazer um rigoroso planejamento para que sua
empresa possa engrenar e dar os primeiros passos rumo ao seu sucesso no
mercado.

Mas em meio a sua caminhada é possível contar com profissionais
especializados que podem te ajudar dando um maior direcionamento, para
que mesmo durante este período, você consiga está sempre atraindo e
fidelizando seus clientes bem como se manter competitivo.
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Nexpe

Fundada em 2005, a NEXPE especializou na prestação de serviços para 
pequenas, médias e microempresas. Com uma visão integrada das áreas 
contábil, legal e financeira, a Nexpe não abre mão da qualidade técnica, 

agilidade e pontualidade das suas obrigações.

Nossa missão é prestar serviços de assessoria e consultoria contábil, legal e 
financeira com qualidade técnica, agilidade e pontualidade.

S O B R E  N Ó S :
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fb.com/nexpecontabilidade

@nexpecontabilidade

contato@nexpe.com.br

(31) 2128-2020

E N T R E  E M  

contato
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