Setembro 2011

www.unicgestaoenegocios.com.br

Você tem o controle da

Empresa em suas mãos?
Muitos profissionais acreditam que sua gestão será eficaz e terá o controle da empresa nas
mãos, quando forem criados meios de controles (gráficos, pesquisas, planilhas, etc.) , tendo a
sensação de que quanto mais controle melhor. Mero engano.
Em termos de Gestão, objetivamente, o que seu negócio precisa?
Ao responder esta pergunta você entenderá a diferença entre controle da empresa e controles.
Os controles (gráficos, pesquisas, planilhas, etc.) são os que chamamos de registros,
documentos que apresentam resultados obtidos ou fornecem evidências de atividades
realizadas. Esses registros auxiliam você no acompanhamento dos resultados e através deles
pode ser verificado se as atividades estão sendo realizadas.
Mesmo com vários controles em mãos muitos gestores não sabem o que fazer ou como utilizar
essas informações a favor do desenvolvimento e crescimento do negócio.
Para ter o controle do seu negócio deve ser definido qual o propósito de sua empresa, saber
aonde quer chegar e utilizar as informações que são extraídas dos controles para auxiliá-lo.
Por isso é importante:

Ter definido sua Missão, Visão e Valores;
De tempos em tempos pergunte: O que precisaremos objetivamente em termos de
Gestão a partir de agora?
Conhecer as necessidades dos Stakeholders
Estamos à disposição para ajudá-lo.
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