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Como alocar de forma inteligente os recursos da 

empresa e manter seu funcionamento durante a 

pandemia, criando os alicerces para o seu 

crescimento futuro? 



Uma crise pode ser 

vista pela perspectiva 

do perigo, mas também 

da oportunidade... 

 



É sob a perspectiva da 

oportunidade que muitas 

empresas estão buscando 

reinventar seu negócio... 

Não dá para continuar operando da 

mesma forma que antes. 



Entender como a 

empresa é afetada 

pela crise 

 

Responder rapidamente: 

• Adaptar a operação; 

• Postergar investimentos; 

• Reduzir os gastos não obrigatórios 

 

O  P R I M E I R O  M O V I M E N T O  



Reprojetar o futuro 

 
Acelerar as mudanças; 

• Digitalizar processos: 

• Maior produtividade 

• Maior satisfação do cliente 

• Maior engajamento do time 

 

O  S E G U N D O  M O V I M E N T O  



Portanto, o 

desafio será cada 

vez mais decidir 

onde e porque 

gastar e não 

simplesmente 

quanto gastar... 

Onde: em qual projeto e 

em quais atividades 

 

Porque: qual o propósito, 

qual transformação ou valor 

este gasto vai entregar 

 



O modelo  

de gestão 

tradicional 

dos gastos 

terá que ser 

revisado...  

Revisão anual 

Objetivos e ações 

estratégicas 

Orçamento 

Resultados Reais x 

Previstos 

Metas 

Plano de ação 



O que  

nos parece 

que pode 

melhorar 

pouca flexibilidade para fazer mudanças na 

alocação de recursos 

utilização do período anterior como referência 

para questionar o gasto atual e futuro 

ausência de mecanismos para questionar 

a importância relativa dos gastos 

reduções lineares ou nas linhas 

de maior valor 



Duas questões 

evidentes 

Como usar os recursos  

da forma mais valiosa? 

Onde é possível economizar sem 

prejuízo a perenidade do negócio? 



Algumas questões que 

devem  ser reavaliadas... 

 

Cada área está focada  

em sua função central? 
Eliminar o que é desnecessário 

Existem atividades que não agregam 

valor ao cliente sendo realizadas? 
Simplificar entregáveis 

É possível fazer o que está sendo 

feito hoje de forma mais eficiente? 
Questionar a produtividade 

Existe uma forma mais simples de 

trabalhar sem diminuir a qualidade? 
Inovar o processo 



Como fazer? 

 

Entender os gastos 

 
Conhecer onde os gastos da 

sua empresa estão sendo 

alocados e em quais 

atividades 

Fazer o que é necessário 

 
Avaliar se os gastos estão sendo 

bem aplicados e onde existem 

desperdícios 
Da forma mais eficiente 

 
Como os gastos aplicados em atividades 

prioritárias podem ser mais produtivos 



Visualização 

do orçamento 

a partir dos 

entregáveis 

Exemplo 



Relevância para o negócio 

(ordem das entregas) 

Consumo de recursos 

(tamanho da barra) 

Exemplo 

Visualização 

do orçamento 

a partir dos 

entregáveis 



Identificação e 

e captura de 

oportunidades 

Exemplo 



Como fazer? 

 

Entender os gastos 

 
Conhecer onde os gastos da 

sua empresa estão sendo 

alocados e em quais 

atividades 

Fazer o que é necessário 

 
Avaliar se os gastos estão sendo 

bem aplicados e onde existem 

desperdícios 
Da forma mais eficiente 

 
Como os gastos aplicados em atividades 

prioritárias podem ser mais produtivos 

Com a estrutura adequada 

 
Qual a melhor estrutura para 

tornar a empresa mais eficiente 

 Executar de forma 

 rápida e efetiva 

 
Agir para capturar as 

oportunidades e garantir a 

perenidade da empresa 



Algumas dicas 

Conhecer os gastos vai além de identificar quanto foi 

gasto e onde foi gasto (quais contas contábeis e centros 

de custos), mas entender para que foi gasto. 



Algumas dicas 

Partir do questionamento da função principal de cada 

área, quais são seus processos e entregas mais 

importantes, para avaliar os gastos. 



Algumas dicas 

Envolver os gestores como protagonistas do caminho 

de questionar e repensar os gastos 



Algumas dicas 

Provocar a busca de novos conhecimentos, tecnologias, 

mudar a forma atual de fazer, experimentar/pilotar novas 

formas de realizar as entregas. 



Além de planejar com competência , é 

preciso aprender com a execução e 

aperfeiçoar o plano todos os dias... 



Portanto, para que as empresas tenham uma 

cultura saudável de gastos, é preciso que os 

gestores estejam vinculados a uma causa 

comum e compartilhem objetivos e valores. 

visão sistêmica 

compartilhamento de objetivos e valores 

visão da área 

rigidez ao orçamento planejado 

questionamentos sobre agregação de valor defesa de premissas consideradas no planejamento 

execução e aprendizado justificativas sobre os desvios 

análises consistentes opiniões sem embasamento 

mais do que 



Resumo 
A L O C A Ç Ã O  I N T E L I G E N T E  D E  G A S T O S  

 

Conhecemos o propósito e entregas que geram valor? 

Sabemos a importância relativa entre as entregas e 

atividades com foco na sobrevivência e retomada? 

Estamos gastando o mínimo possível nas atividades 

menos importantes? 

Onde deveríamos investir mais para deixar os clientes  

mais satisfeitos e aumentar a rentabilidade?  



Para saber mais 

fale com a gente 

digital.faconi.com/gastosinteligentes 




