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Contexto Brasil  
Momento de aumentar a competitividade 
buscando eficiência em custos 
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Contexto Empresas Brasileiras | Competitividade 

O baixo grau de competitividade das empresas brasileiras afetam 
diretamente seu risco de sobrevivência no mercado 
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Evolução do Ranking de 

Competitividade Brasil 

Ranking 
Competitividade 2013 

Escala: 1° posição é o mais competitivo 

Fonte: IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER (WCC)  

Grau de  
Competitividade 

 Risco de Sobrevivência  
das Empresas no Mercado 

EUA 1

Suiça 2

Hong Kong 3

Suécia 4

Cingapura 5

Noruega 6

Canadá 7

Emirados Árabes Unidos 8

Alemanha 9

Qatar 10

Brasil 51

Melhor 

Queda de 13 posições  
em 3 anos 
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Aumento do custo da 
matéria-prima 

Forte pressão do 
câmbio nos custos de 

produção 

Redução do número de novos 
clientes, perdendo espaço para a 

concorrência Falta de mão-de-obra 
qualificada e forte 

aumento dos custos 
com pessoal 

 
Aumento da carga 

tributária e 
competição desigual 
com players globais 

Aumento das reclamações  
de cliente nos 

atendimentos em loja 

Aumento das despesas 
administrativas nos  últimos anos 

Crise de Competitividade | Fatores geradores 
As empresas “sentem” diversos sintomas que consideram os principais 
fatores geradores do PROBLEMA de perda de competitividade... 
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Estratégia de eficiência em custos  
Construindo uma cultura orientada para a 
eficiência 
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Nossa cultura é orientada para custos? 
 Momento de equilíbrio e crescimento 

econômico 

Momento de crise econômica 

Redução dos investimentos 

Reestruturação 

“Enxugamento” / Demissões 

Investimentos em expansão 

Aumento da produção 

Contratações 
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Sua empresa sofre do efeito “serrote” 
 

Efeito “serrote” 

rt 

*Gráfico ilustrativo 

Sua empresa não está sozinha! 
Custo baixo é uma grande vantagem 

competitiva 

Durante a crise de 2008 e 2009, muitas 
organizações reagiram a crise financeira com 

várias iniciativas de redução de custos 

Não foram bem sucedidos em 
seus objetivos 40% 

Empresas que buscavam redução de 10% ou mais 

Empresas que buscavam redução de 20% ou mais 

Não alcançaram os resultados 60% 
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No entanto.... 
 

Das empresas que conseguiram alcançar as metas de 
custos, conseguiram manter ou aumentar seu EBIT 
entre 12 e 24 meses após o anúncio de redução 

20% 

mesmo com uma queda de 10% ou mais no faturamento 

O que estas empresas bem sucedidas 
sabem que as outras não? 

Estratégia orientada para custos 
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Estratégia orientada para custos 
A estratégia para otimização dos custos deve ser capaz de identificar os desperdícios e aqueles 
custos associados as capacitações críticas para preservar os diferenciais da empresa 
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Estratégia orientada para custos 

Foco 

As principais oportunidades possuem potenciais que podem variar de 5 a 30% de otimização, 
mas exigem esforços diferentes. A estratégia para captura dos ganhos deve definir as 
prioridades de acordo com o momento da empresa  
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Conectando Estratégia à Execução 
Como implementar isso na prática? 

Alta capacidade de 

execução atrelada à 

aplicação prática na 

operação do dia-a-dia 

Alcance e 

manutenção dos 

Ganhos de Custos 

= RESULTADOS 

EXECUÇÃO e 

CONTROLE 

Melhores métodos 

praticados para a 

redução de custos 

Práticas geradoras 

de resultados 

concretos 

FOCO e 

PRIORIDADES 

Conhecendo o “inimigo” 

e preparando o terreno 

com foco em resultados 

perenes 

ARTE DA GUERRA 

Metas Desafiadoras 

& fortalecimento da 

cultura 

TRANSFORMAÇÃO DE CUSTOS SUSTENTÁVEL 

Estratégia 

Cultura organizacional operacional 
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A Arte da Guerra | Conhecendo o “inimigo” 
Sun Tzu, The Art of War, 500 AC 
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4  elementos 

fundamentais para a 

preparação da 

organização 

Como se preparar para a guerra? 

Definir objetivos/metas com base em 
benchmarks internos e externos 

Utilizar métricas corretas e comparáveis 

Adequar seus esforços de redução de custos 
à sua estratégia 

Focar na mudança de cultura organizacional 

1. 

2. 

3. 

4. 
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A Arte da Guerra | “Preparando o terreno” 

Análise Histórica 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

 Benchmarks Internos 

Filial 1 Filial 2 Filial 3 Filial 4 

Análises Comparativas 

Patamar de variabilidade 
= 

OPORTUNIDADE 

 Benchmarks Externos     

Análises de métricas comparáveis 
em âmbito nacional e global 
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Olhar 
de acordo com 

a perspectiva de 
custos e  nível 
de maturidade 

Referências e análises comparativas adequadas são muito eficientes para identificação das 
oportunidades e definição das metas 

14 

janeiro 2016 Administração e controle de despesas | Melhores práticas 



PwC | Amcham São Paulo 

Foco e Prioridade | “Chamando para a guerra” 

Metas para toda a 
organização 

Fortalecimento da Cultura 

& 

As metas devem ser desdobradas para toda a organização para garantir alinhamento e 
envolvimento de todos, fortalecendo a cultura de gestão dos custos 
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Foco e Prioridade│Custos e Despesas 

& 

Plataforma Fit for Growth 

Binômio Perspectiva Strategy& de Custos 

Cada tipo de despesa e custo deve ser classificado em grupos e analisados sob as lentes de 
preço e consumo para garantir a identificação eficiente das oportunidades e definição 
equilibrada das metas 
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 Impleme
ntação 

CSC 

 Gerencia
-mento da 
rotina com 

foco na 
redução de 

custos 

 Strategic 
Sourcing 

 Análise da 
Demanda 

Foco e Prioridade | Prioridades em Fit for Growth 
 Cada oportunidade identificada deve ser capturada por uma iniciativa, utilizando a técnica 
mais adequada para cada tema 
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Reunião  
N3 

Reunião  
N2 

Reunião  
N1 

Execução e Controle | Acompanhamento sistemático 

LIDERANÇA 
Cobrança 

Orientação 

RESULTADOS 
Contramedidas 

Análise e reflexão 

Instrumentos de 
Acompanhamento dos Resultados 

(matriz de metas e resultados + planos) 

Planos de Ação 

Matriz de resultados 

Equipes de cada gerência 

Durante a dinâmica de acompanhamento dos resultados e ações, os gestores exercem o “papel 
do líder”, utilizando instrumentos de acompanhamento para uma orientação clara e eficaz. 
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Execução e Controle 

Pauta 

Resultados Mensais e 
Ações Expressivas 

Validações das 
análises e ações 

Resultados Semanais 
e Follow up do Plano 

de Ações 

Freqüência 

Mensal 

Semanal 

Semanal 

Público 

Presidente e 
Diretores 

Diretores e  

Gerentes 

Gerentes das 
Unidades de Negócio 

e Equipes 

Os resultados e ações são acompanhados com envolvimento de todos os níveis com dinâmicas 
regulares e com pautas bem definidas 
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Execução e Controle 

Cultura 
Excelência em 

Gestão 
(resultados sustentados) 

Cultura 
Tradicional de 

Gestão 

1. Grande quantidade de “incêndios” -  
Diretoria foca no operacional e Gestores  com 
pouco foco na melhoria) 

 
2. Ônus diretoria - necessidade constante 

“empurrar” gestores cobrando que executem ações 
e melhorem desempenho 

 
3. Grande quantidade de ações – não 

alinhadas/ impacto incerto  

 
4. Avaliação de desempenho individual usa 

instrumentos mais subjetivos 

1. Problemas antecipados (postura 
pró-ativa). Maior foco na melhoria e no 

estratégico 
 

2. Ônus gerência – definição mais clara de 

responsabilidades, métricas e ferramentas para 
análise 
 

3. Qualidade das ações – prioridade 

definidas com base impacto no resultado  (análise) 
 

4. Avaliação e coaching mais  
freqüentes – como rotina e de forma 

transparentes para organização (reuniões 
resultado) 

Como a liderança pode acelerar a 
mudança de cultura? 

1. Liderança nas reuniões de resultado 
- análise crítica, feedback – positivo 
(exemplos) e de melhoria. 
 

2. Acompanhamento execução dos 
planos ao longo do mês e evolução dos 
indicadores apresentados. (análise 
crítica, feedback – positivo e de melhoria) 
 

3. Incorporar método às rotinas 
existentes (ex.de reuniões) na 
empresa.  

A dinâmica de acompanhamento trás elementos de uma cultura de gestão por resultados e 
tem os líderes como aceleradores da mudança  
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Execução e Controle 

Consciência da  
Mudança 

Aprendizado Mudança de 
comportament

o 

“... Entrou no 
sangue” 

1 2 4 5 
Mudança de 

atitude 

3 

“Preciso 
mudar...” 

“1ª reunião 
resultado” 

“Fiz 1 vez para 
apresentar na 
reunião...” 

“Uso método 
porque me ajuda a 
gerar mais 
resultados ...” 

“Método é 
linguagem 
comum entre 
áreas...” 

Rotinas atuais 

Rotinas com método 

Transição para rotinas com método geram melhoria e sustentação dos resultados 

Cultura 
Excelência em 

Gestão 
(resultados sustentados) 

Cultura 
Tradicional de 

Gestão 

A dinâmica de acompanhamento trás elementos de uma cultura de gestão por resultados e 
tem os líderes como aceleradores da mudança  
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O que muda? | O novo papel da função financeira  

• Orçamento baseado no histórico + 
reajuste (carregando gastos ruins) 

• Metas com corte linear dos gastos 
(prejudica o bom gestor) 

• Apropriação indevida dos gastos (não sabe 
com “o que” e nem “quem” gasta) 

• Concentração de lançamentos em poucas 
contas (Ex: contas Gerais e Outros) 

• Orçamento elaborado apenas pela 
controladoria (sem envolvimento e 
comprometimento das áreas) 

• Metas “empurradas” 

• Controle do orçamento é de 
responsabilidade do financeiro 

 

 

 

 

• Orçamento baseado na necessidade do 
gasto (eliminando os vícios) 

• Metas baseadas em análises comparativas 
(identifica o mal gestor) 

• Melhor conhecimento dos gastos com 
alocação na conta (“o que”) e centro de custo 
(“quem”) corretos 

• Uniformização dos lançamentos (alocação  
equilibrada e regular dos gastos) 

• Orçamento elaborado com envolvimento 
das áreas 

• Metas negociadas 

• Sistemática de controle forte, com 
responsabilização dos donos do orçamento 

Processo tradicional Processo Inovador 
PARA DE 
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Casos de sucesso 

3 
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Melhores práticas e casos de sucesso... 

• Reunimos as melhores práticas de 
gestão de finanças e o relato de casos 
de sucesso em empresas globais 
como referência de boas 
experiências práticas 

• Como resultado, publicamos o 
documento Breaking away – How 
leading finance functions are 
redefining excellence, disponível 
para download em nosso site:  

http://www.pwc.com/us/breakingaway/ 
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Próximos desafios 
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A função financeira do futuro... 

• Pesquisa global com CEOs das maiores empresas do mundo indicam as principais 
preocupações por região e setor e as iniciativas que serão priorizadas para os 
próximos anos 

http://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/pwc-at-davos.html 
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A função financeira do futuro... 

• Uma iniciativa global da PwC reuniu os 
principais consultores especialistas para 
projetar as estruturas de Finanças em 2030, 
baseando-se nas necessidades e ferramentas 
atuais e em desenvolvimento. 

• Nos reunimos com vários clientes para 
capturar as experiências atuais e seus planos 
para verificar a aderência das projeções. 

• Como resultado, publicamos o documento 
Finance matters – Finance function of the 
future, disponível para download em nosso 
site:  

http://www.pwc.co.uk/finance/finance-matters/ 
insights/finance-function-of-the-future.jhtml 
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... em 2030 

1 

2 

3 
4 Tecnologias inovadoras, por 

exemplo ERP 100% em 
“nuvem”, com reporte aos 
stakeholders em tempo real e  
comunicação dos impactos 
financeiros, sociais, 
econômicos e fiscais para 
diferentes stakeholders. 
 
 

CFO se tornando um 
Diretor de 
Performance e 
responsável pela 
sustentabilidade do 
negócio. 

Função de finanças como 
“regente” de uma gestão 
eficaz dentro da 
organização, com 
capacidade para responder 
rapidamente à ambiente de 
crise. 
 

Terceira onda de 
tecnologia - a 
harmonia do 
homem e da 
máquina na função 
Finanças. 
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Muito obrigado pela sua participação! 

Quer saber mais? 
 
Entre em contato conosco: 

Luis Seixas 
Sócio de Melhoria de Gestão 

 
Luis.seixas@pwc.com 
11  94327-4776 

Bruno Maciel 
Diretor de Melhoria de Gestão

   
Bruno.maciel@pwc.com 
11  95304-5176 

Rogério Escudero 
Diretor de Finance 

   
Rogerio.escudero@pwc.com 
11  99663-1281  
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