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DICAS PARA SUA EMPRESA
Como fazer uma gestão empresarial de sucesso

A gestão empresarial é vital para a saúde de um negócio que almeja novos resultados e quer continuar crescendo. São papéis do gestor
controlar e entender os diversos cenários em que o negócio está inserido e conhecer tudo sobre a empresa para que as melhores
estratégias e ações sejam executadas em busca de um crescimento saudável e sustentável.
Conheça algumas práticas que podem ajudar a sua empresa a atingir o sucesso através da gestão empresarial:
Conheça a sua empresa e o seu negócio
Conhecer a própria empresa é imprescindível. Somente assim é possível traçar estratégias realistas e eficazes para as ações e tomadas
de decisão.
Entender os processos pelos quais os produtos e serviços passam, as funções e atribuições de cada colaborador e quais são as
vantagens, oportunidades, pontos fortes e fracos da organização, são pré-requisitos fundamentais para que esse cenário seja
compreendido.
Conhecer o ramo do negócio que em você está inserido é de grande importância. A fim de conhecer como/qual será o ambiente
enfrentado pela empresa em seu crescimento, é de extrema importância saber como são os custos mais comuns, se eles valem a pena, a
lotação do mercado, como se comporta o público e como é a relação entre concorrentes e fornecedores.
Preste atenção no mercado
É muito importante entender como o mercado se comporta. Questões como a sazonalidade, as datas mais aquecidas e os desejos e
necessidades que surgem no público, precisam estar sempre em mente para que estratégias eficazes sejam realizadas e você possa
projetar o seu negócio de forma eficiente.
Entenda os seus clientes
Os Clientes são aqueles que devem deter a maior parte da atenção da sua empresa. Para ouvir e entender o Cliente, a empresa necessita
estar sempre com canais abertos para comunicação. É primordial que você conheça seu público para saber quais são suas principais
necessidades, suas dores e o que esperam da sua marca.
Mantenha seus funcionários motivados
Uma boa gestão empresarial tem total consciência de que a empresa é formada por pessoas e que elas precisam ser valorizadas e
respeitadas.
Motivar os funcionários através de incentivos básicos, salários, benefícios, além de proporcionar um ambiente digno e saudável de
trabalho, com momentos de descontração e acompanhamento pessoal por parte de gestores, são medidas bastante eficazes na hora de
mostrar o real valor de cada um para a empresa.
Tenha um bom planejamento financeiro
Uma das principais funções da gestão empresarial é fazer o gerenciamento financeiro da empresa. Portanto, entender os custos, gastos
e valores que existem nas transações realizadas internamente são princípios básicos para que as finanças se equilibrem tranquilamente.
Ferramentas e práticas como o fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, controles de estoque e outras, são poderosas para auxiliar nas
principais decisões e ações da empresa. Já existem programas e planilhas que facilitam esse controle e fornecem relatórios e
informações detalhadas para que o gestor tenha real noção do estado e da saúde da empresa para que possa tomar as melhores
decisões.
Tenha foco no que é importante
Cada etapa da empresa traz desafios, obstáculos e situações específicos que precisam ser superados com inteligência e muito
planejamento. Sem informação e estratégia, fica muito mais difícil entender os passos a serem tomados e acertar nas ações realizadas.
É importante focar os esforços em cada etapa e em cada desafio. Muitas empresas concentram seus esforços em situações não tão
urgentes e acabam deixando problemas maiores em aberto, correndo o risco de estes tornarem-se maiores dores no futuro.
COMUNICADO A CLIENTES:
 Os proprietários de imóvel rural deverão entregar a Declaração de ITR junto a Receita Federal até 30 de setembro/2018;
 As empresas que possuem empregados estão obrigadas a manter diversos Programas de Saúde Ocupacional (PPP, PCMSO, ASO).
Portanto, para cumprir a legislação vigente é necessário contratar uma empresa para cuidar da medicina e engenharia do trabalho.
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