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a O  E M p R E S á R i O

Foco no equipamento 
ou na gestão? 

Tecnologia não é o único quesito que contribui para uma empresa prosperar. 
Uma gestão de qualidade pode ser a solução de muitos problemas 

pesar de ter bons equipa-
mentos, o negócio não vai 
tão bem. Será que a solução 

é investir em novos maquinários? 
Nem sempre. Muitas vezes, a ado-
ção de ações nem tão complexas e 
onerosas se apresenta como 
solução. A essência do problema 
pode estar na gestão. Esta capaci-
dade de ponderar o que realmente 
pode influenciar em melhorias ou 
perdas para a empresa é o que faz 
a diferença. “Vale buscar a decisão 
certa da forma mais simples possí-
vel”, aconselha Flávio Botana, con-
sultor da ABTG.
De acordo com Botana, existem 
duas palavras-chave para inserir a 
empresa no caminho mais eficiente: 
planejamento e conhecimento. 
“Quem não se organiza torna-se 
vulnerável e toma sempre decisões 
reativas às dificuldades.  
É importante desenvolver a 
empresa a fim de que ela se 
coloque em uma posição mais 
competitiva. Os clientes precisam 
notar vantagens em comprar na 
sua gráfica e não na concorrente. E 
essas prerrogativas não surgem do 
acaso”, explica.  

Processos, pessoas...
Além de planejar, é imprescindível 
ouvir ideias, compartilhar 
dificuldades com os colaboradores 
e olhar para a própria forma de 
gerir o empreendimento. É bem 
comum as equipes serem divididas 

naqueles que comandam e os 
que operam, sem espaço para 
opinar. Entretanto, uma empresa 
que deseja aperfeiçoar sua 
gestão precisa de colaboradores 
com tempo e oportunidade para 
observar, entender e propor 
soluções. “Esta pessoa trabalhará 
as reais causas, investigando o que 
ocorre, e com condições de propor 
saídas”, destaca o consultor.

... e equipamentos
Assim como buscar talentos e quali-
ficar os profissionais, a aquisição de 
equipamentos é parte de um dos 
grupos de possíveis soluções. Cer-
tamente consiste na mais onerosa 
delas. Portanto, analisar com calma 

a situação e verificar se há a ne-
cessidade de incrementar o parque 
gráfico figura como ponto vital para 
não incorrer em erros e gastos des-
necessários. Repor um alto investi-
mento pode levar meses ou anos. 
Existe mesmo demanda para aplicar 
recursos em uma nova máquina? 
Se o empresário opta por inovação 
tecnológica e as outras variáveis 
não estiverem de acordo, a situação 
permanecerá igual, somada a mais 
uma dívida. “Antes de pensar em 
adquirir maquinários, dispositivos, 
softwares, é necessário ter certeza 
de que há uso pleno dos recursos, 
bem como capacidade produtiva, 
um operador hábil e materiais ade-
quados”, assegura Botana. 
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