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5 DICAS INFALÍVEIS PARA AUMENTAR A LUCRATIVIDADE DA SUA EMPRESA 

 

 

“Meu nome é Michel Fraga Neto, sou contador e pós-

graduado em Gestão Estratégica e Controladoria. Em mais 

de 10 anos na área, atuei em diversas empresas e, em 2014, 

juntamente com meu sócio Vanderlei Machado Borges, 

fundamos a Mider Contabilidade, com intuito de não apenas 

entregar obrigações fiscais, mas também contribuir com a 

gestão de nossos clientes.” 

 

 

 A ideia de escrever este e-book deu-se porque 

percebemos as dificuldades das micro e pequenas empresas 

em traçar estratégias para aumentar a lucratividade nos seus 

negócios. 

 Apresentarei 5 dicas infalíveis que, se seguidas com 

dedicação e disciplina, farão sua empresa melhorar 

significativamente os índices de lucratividade, 

consequentemente, sobrando mais dinheiro em caixa. 

 Espero que seja útil para você. 

 

 

 

 

Michel Neto 

Contador 
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1. Mapeie as entradas e saídas de recursos 

 Identificar gastos que possam estar comprometendo a 

lucratividade da empresa, é fundamental para o sucesso do 

negócio. Para isso, é necessário controlar cada centavo que 

entra e sai da empresa, classificando-os analiticamente 

como investimentos, receitas, despesas, custos e retiradas de 

lucro. Desta forma, além de gerar dados que possam ser 

transformados em informações, é possível, profissionalizar a 

gestão de seu empreendimento.   

 Mas como fazer? Através de uma planilha, é possível 

montar um ótimo controle financeiro, gerando inclusive, 

gráficos e relatórios que irão lhe entregar dados fundamentais 

da situação financeira de seu empreendimento. 

 Existem excelentes opções baratas de sistemas de 

gestão financeira no mercado, adaptadas exatamente para 

micro e pequenas empresas que, com certeza, serão um 

ótimo investimento. 
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2. Reduza Custos e Despesas Desnecessárias 

 Você só conseguirá cumprir essa segunda tarefa, se 

executar a dica anterior. Após mapear todos os registros, será 

possível identificar, custos ou despesas desnecessários para o 

seu negócio que, no mês, podem não significar muito, mas se 

considerados durante um ano inteiro, irão gerar um impacto 

tremendo na lucratividade de sua empresa.  

 Simples ações podem significar um aumento de 

lucratividade sem, necessariamente, ter que aumentar suas 

vendas e receitas. 

 

 

  

 Troca de plano de internet, revisão das tarifas bancárias 

e até mesmo uma revisão de suas retiradas mensais, são 

exemplos de despesas que podem fazer com que sua 

economia aumente, impactando positivamente no caixa da 

sua empresa.  
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3. Defina Metas de Economia 

 Uma vez identificados os gargalos que estão 

impactando na rentabilidade de seu negócio, defina metas 

de economia.  

 Monte um planejamento orçamentário e estabeleça 

objetivos de curto, médio e longo prazo. Trace numa planilha, 

um cenário para os próximos 12 meses considerando todas as 

receitas, custos e despesas, identifique o que dá para cortar 

e continuamente faça o acompanhamento mensal. Muitas 

vezes, a empresa consegue não só cumprir o planejado, mas 

como também supera as expectativas.  

 Através da previsão do cenário futuro, é possível já 

negociar reduções com prestadores de serviços, 

fornecedores e definir junto a seus colaboradores metas de 

economia para as despesas fixas tais como água, material de 

escritório, luz, telefone, etc. Com certeza, você encontrará 

dinheiro escondido no seu negócio. 
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4. Utilize o Marketing Digital 

 Quem nunca ouviu a famosa frase, quem não é visto 

não é lembrado? 

 O investimento no marketing digital, além de ser mais 

acessível que as mídias tradicionais, sob o aspecto do custo 

de divulgação, ele possibilita segmentar um público 

específico que você queira alcançar, trazendo resultados 

expressivos para o negócio. 

 

 

  

 Além do mais, praticamente 100% das pessoas com 

poder de compra possuem internet e/ou estão presentes nas 

redes sociais. Caso sua empresa esteja com pouquíssimos 

recursos para investir em marketing digital, há a possibilidade 

de fazer anúncios gratuitos. 

 Então, é fundamental sua empresa possuir um site e 

página nas redes sociais para que você possa aproveitar 

todas as vantagens do marketing digital. 
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5.Faça a separação das finanças – PJ X PF 

 Ao abrir uma empresa, pode ocorrer que nos primeiros 

meses de funcionamento, o empresário não consiga sequer 

receber o seu pagamento, isso é normal e exige muita 

perseverança. 

 No entanto, é fundamental que você como 

empreendedor, separe as finanças pessoais das da pessoa 

jurídica. Essa separação vai possibilitar o mapeamento do 

fluxo financeiro da empresa de maneira clara, trar-lhe-á 

informações reais de lucratividade, endividamento e 

investimento. 

 Para que esse controle seja eficaz, embora não seja 

uma obrigação legal, procure abrir duas contas bancárias, 

uma como pessoa 

jurídica e outra como 

física; pois essa atitude 

vai facilitar o 

mapeamento das 

despesas, tendo assim, 

mais controle sobre o 

destino dos recursos 

financeiros. 

 Defina um pró-labore mensal (salário do empresário) 

condizente com a capacidade financeira da empresa. 

Grandes retiradas mensais podem fazer com que - você 

mesmo - sabote sua empresa, comprometendo o fluxo 

financeiro e a capacidade de pagamento das obrigações. 

 Portanto tenha consciência de que o pró-labore, muitas 

vezes pode ser insuficiente para pagar suas contas pessoais, 

neste caso, procure reorganizá-las. 
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“Para aumentar a lucratividade de uma empresa, a primeira 

coisa a fazer é conhecer os números, a partir disso podemos 

tomar ações diretas sobre os gargalos identificados.” 

 

“Essas 5 dicas, que seguimos à risca em nossa Empresa, irão 

contribuir enormemente, não só para o objetivo pretendido 

que é o aumento da lucratividade de sua empresa, mas 

também, lhe proporcionarão uma gestão mais profissional de 

seu negócio.” 

 

“As chances de você ter sucesso e ficar de fora das 

estatísticas do SEBRAE, serão enormes, pois: apenas 4 entre 10 

empresas conseguem chegar aos 5 anos de atividade.” 

 

“Queremos que sua empresa faça parte dessas 4 empresas, 

ENTÃO VAMOS FAZER ACONTECER!” 

 

 

Um forte abraço a todos e 

sucesso nos negócios, 

 

 

Michel Neto 

Contador 
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