INFORMATIVO
DJAZIL
Ano 17 • Nº 165

INOVAÇÃO

Como usar
informações,
pessoas e
criatividade para a
competitividade

ENTREVISTA

Por que inovar na gestão empresarial?
Página 09

ECONOMIA

Que indicadores ajudam na inovação
Página 06

ARTIGO

Renovação passa pela revisão da gestão
Página 05

EDITORIAL
REINVENTE, NÃO TENHA MEDO!

O

recesso econômico que o país presencia é um dos fatores mencionados para o insucesso de qualquer empresa. Porém, para os bons gestores não existe crise.
Existe competência e trabalho. Embora fatores eco-

nômicos, sociais e políticos tenham grande inﬂuência no comportamento do mercado, não leve a crise para dentro da sua empresa.
Inclusive são em momentos conturbados que as melhores ideias surgem. O crescimento depende diretamente de visualizar e aproveitar
as boas oportunidades.
Inovação é o carro chefe para qualquer negócio. O mercado está
volátil e para acompanhá-lo é necessário jogo de cintura. A tecnologia abraçou o mundo e todos vivem conectados em redes. A comunicação é ágil. O que facilita tomar decisões, otimizar o tempo e
consequentemente obter lucros de forma rápida.
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DICA

A IMPORTÂNCIA DA INVENÇÃO
E INOVAÇÃO ANDAREM LADO A
LADO DA GESTÃO EMPRESARIAL

I

nventar e inovar são ver-

acesso a modelos de gestão e infor-

car no que importa para a empresa

bos constituídos no mes-

mações técnicas de processos traz

e seus conveniados.

mo princípio: mudar pa-

oportunidades aos gestores. No

Adotar uma estratégia no sistema

radigmas. Porém, não nos

entanto, desta forma a reinven-

de gestão empresarial é o verda-

trazem o mesmo resultado. São

ção de um modelo de negócio será

deiro ponto. Será a junção de in-

caminhos diferentes que resulta-

pautada por cada empresário. Com

venção e inovação que permitirão

rão em uma nova gestão empresa-

base em um modelo de gestão pré

o grande ganho para grandes e pe-

rial. Inventar algo é criar do zero,

- sistematizado podem atualizar-

quenas empresas. Como exemplo,

ser 100% um princípio único no

-se, e organizar a forma como irão

uma boa solução para alguns pro-

mercado. É gerar uma ideia ou

trabalhar com cada ponto a ser

blemas é a reinvenção no setor de

um conceito totalmente novo. Já

mudado dentro da empresa. Por

tecnologia, a troca de equipamen-

inovar é melhorar a gestão já sele-

esse motivo a busca por inovação

tos e softwares pode trazer novos

cionada. É atualização, nova orga-

é maior que invenção.

resultados.

nização e introduzir novidades no

Inovação é o diferencial no merca-

São diversas opções de melhorias

que já é uma ideia formada.

do competitivo. Para que a gestão

para cada situação empresarial.

É indispensável que a empresa sai-

da inovação gere resultados espe-

Inovar ou reinventar será de acor-

ba a diferenciação de inovação e

rados, a reinvenção da empresa é

do com o que o gestor citar como

reinvenção, para seu crescimento

uma condição fundamental. Um

necessidade da empresa. Cada

no mercado. O caminho que irá

dos grandes exemplos de soluções

ponto terá um resultado e uma

percorrer com a gestão irá dizer

seguidas por grandes gestores é a

funcionalidade diferente.

para onde ela irá.

troca de pequenos hábitos da em-

ventar o modo de negócio é a for-

Com os avanços tecnológicos o

presa. Afinal, o gestor está para fo-

ma de se diferenciar do mercado.

Rein-

SERVIÇO

ASSESSORIA EMPRESARIAL
CONTÁBIL: OTIMIZE OS PROCESSOS
FINANCEIROS DA SUA EMPRESA

O

s holofotes sobres-

sultados esperados”.

presário pode auxiliar o consultor

saem sobre empre-

E não são apenas empresas de

organizando todos os relatórios

sas que vão além

grande porte que podem ter um

necessários sobre a empresa. Se-

do

normativo.

consultor contábil. As micro e pe-

gundo Edna são necessários “al-

Contabilidade não é apenas sinô-

quenas também são beneficiadas

guns relatórios da própria empresa

nimo de controle, movimentação

com esse serviço. “A importância

que são relatórios das operações

de patrimônios e valores empre-

da consultoria não é definida pelo

de caixa, operações de compras e

sariais. Um dos serviços oferecidos

tamanho/porte da empresa e sim

vendas, clientes e fornecedores,

por essa área é a assessoria e con-

pelos resultados que ela traz para

funcionários, enfim todos os dados

sultoria empresarial contábil. Ela

a mesma”, afirma Edna.

acessíveis, conforme a necessida-

tem o foco no melhoramento dos

ALAVANCA PARA O SUCESSO

de de análise que serão essenciais

resultados através da análise de

É necessário lembrar que na

para o consultor. ”

documentos, implicando em audi-

área contábil, o empresário deve

E é nessa ideia de parceria que

torias, elaboração e gerenciamen-

ser parceiro do consultor. Já que é

a Contabilidade Djazil atua na área

to de planos de negócios, planeja-

ele que irá controlar toda a movi-

de consultoria empresarial. Traz

mento na estrutura organizacional

mentação da empresa, dar suges-

especialistas para dentro das pe-

entre outras funções.

tões de estratégias identificando o

quenas e grades empresas. Contar

O modelo de gestão de uma

mercado, concorrentes, ameaças

com um serviço de consultoria é

empresa é o que faz ela estacio-

e oportunidades e principalmen-

sempre uma boa decisão para ala-

nar no mercado ou prosperar com

te, trabalhar diretamente com a

vancar o empreendimento. “Não

novos clientes. Assim, quando o

área financeira. Segundo Edna, o

há o que temer, o empresário é um

empresário está acostumado com

consultor pode trabalhar de duas

cliente do consultor, e o que todos

a gestão dos processos mas busca

formas. Uma forma é a corretiva:

querem e buscam para seus clien-

algum problema decorrente da

avaliando o que a empresa está

tes é o melhor possível, é o cresci-

mesma, é mais que necessário o

fazendo de maneira incorreta e

mento, é o desenvolvimento”.

trabalho do consultor. Segundo a

então, passar as orientações para

Para saber mais sobre a asses-

auxiliar de Setor Fiscal e Contábil

corrigir estes problemas. A outra

soria e consultoria empresarial

da Djazil, Edna Thiersch, “O em-

forma é a preventiva: quando são

contábil, é só entrar em contato

presário já tem muitos assuntos

analisadas as operações da empre-

com a Contabilidade Djazil aces-

que exigem muito do seu tempo,

sa e buscada inovações e soluções

sando www.djazil.com.br, onde

como funcionários, fornecedores,

para que a empresa consiga os re-

encontrará todos os serviços que

área comercial... e com o auxílio

sultados positivos.

norteiam a contabilidade.

de um consultor ele atingirá os re4
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Para agilizar o processo, o em-

ARTIGO

O ÊXITO
TAMBÉM
PASSA PELA
REVISÃO DO
MODELO DE
GESTÃO
A gestão e suas formas são essenciais para cumprir

que os gestores se acomodem, afinal o mercado exige constante renovação.
O emprego de tecnologia no ambiente de trabalho é um ponto a ser observado. A modernização é a aliada perfeita para otimizar a gestão e os
custos de serviço por empregado. Os programas de
recursos humanos tem facilitado a administração
para cada necessidade. O desfecho satisfatório de
determinado empreendimento vai depender ainda
de um planejamento de atividades. Não há trabalho
gratificante e com bom retorno que não tenha uma
prévia organização.

metas e garantir um resultado satisfatório da empresa.

Busque cultivar a comunicação na empresa.

Investir em treinamentos dos colaboradores, procurar

Manter bom relacionamento com a equipe é impor-

identificar os pontos que estão trazendo fragilidade para

tante para obter feedback da gestão. Ser humilde,

o negócio, saber trabalhar em consonância com a tecno-

aprender com os erros, possibilitar aos funcionários

logia e abordar o planejamento no dia-a-dia. Tudo isso é

que contribuam com sugestões para a melhoria do

vital para obter sucesso no empreendimento.

ambiente empresarial são alternativas para o êxito

No mundo empresarial, a gestão é fundamental para

do negócio.

a manutenção da presença mercadológica. Para definir

Use seus contatos para estabelecer parâmetros

um objetivo, existe a necessidade de estudar a melhor

de comparação. Faça uma análise periódica dos

maneira de conquistar o resultado esperado. Sem gestão,

processos. Consulte com quem atua em cada área

não há uma rota a seguir. A empresa caminha desgover-

para obter insights. Afinal, como escreveu Esopo:

nada. A gestão delibera a metodologia de trabalho, pla-

“Ninguém é tão grande que não possa aprender,

nejamento, execução, acompanhamento e avaliação de

nem tão pequeno que não possa ensinar”.

resultados.
Mesmo que o administrador faça o uso da gestão,

Por Ciro José Cerutti

existe também a necessidade de revisar as práticas ado-

Diretor da Contabilidade Djazil

tadas. É importante fiscalizar se a forma de trabalho está
funcionando de maneira correta. Não é recomendado
www.djazil.com.br
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INDICADORES

QUER SABER SE VOCÊ ESTÁ
NO CAMINHO CERTO DA
GESTÃO?

E

ntender os números

departamento são um excelente

Mede a ausência dos emprega-

e dados contábeis da

parâmetro para medir a capacidade

dos ao trabalho dentro do mês, por

empresa e usá-los para

de retenção de pessoas e excesso de

falta ou atraso, justificados ou não.

ampliar os resultados é

ausências.

Número de horas de trabalhado-

tornar a gestão uma ação estratégi-

• Movimentação de pessoas:

res da unidade ausentes no mês

ca. Assim, entender que a função

É o que mede a entrada e saída

x 100.

da contabilidade ultrapassa o meio

de empregados dentro do mês em

Número de horas trabalhadas

financeiro e passa a ser um agente

relação ao quadro de empregados

por todos os servidores da uni-

de gestão, tornará o processo de

do mês anterior. Quanto maior,

dade no mês.

tomada de decisão mais assertivo.

mais variações de contratações e/

CONTABILIDADE

ou demissões. Então, fique atento.

O Subcoordenador do FISCONT

Para isso, os indicadores de desempenho, também chamados de

Para o cálculo, considere: (nr.

da Djazil, Everson Blemer lembra

KPI, são métricas que quantificam

admitidos + nr. demitidos / 2) e

que o balanço é um instrumento

sua performance de acordo com

divide pelo nr. de empregados ) x

importantíssimo pois apresenta in-

seus objetivos organizacionais. Por

100.

formações que devem fazer parte

isso, separamos alguns indicadores

Caso você queira medir o per-

que podem ser incorporados no

centual de “descontentamento” dos

ATIVO

modelo de gestão empresarial.

seus funcionários, deve-se conside-

• Atentar para como os valores

DEPARTAMENTO PESSOAL

rar apenas os demitidos, utilizando

Segundo o Coordenador do De-

a fórmula: (nr. Demitidos / nr total

partamento de Pessoal Djazil, Marcelo Moretti, os indicadores deste
6
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de funcionários)
• Faltas:

de rotina mensal de análise.

estão sendo aplicados
• Qual o prazo em que se convertem em faturamento, ﬂuxo de caixa
ou lucro;

• Observar o comportamento de

• Analisar as contas de estoques

se a evolução é positiva ou não

que está financiando a empresa

e clientes
• Qual a representatividade das

• Analisar a QUANTIDADE da

disponibilidades, clientes, estoque

dívida e QUALIDADE (prazos, ta-

e imobilizado sobre o Ativo Total?

xas) e qual a repercussão delas nas

• Investimento em Inovação:

despesas financeiras;

• Acompanhar evolução do faturamento, custos e despesas
• Lucro Líquido gerado é satisfatório para o acionista? Quanto %

• Dívida são de Curto Prazo ou

busca de recursos de curto prazo ou

DRE

representa sobre a receita líquida?

Longo Prazo?

longo prazo?

Alguns indicadores:

• Patrimônio Líquido – observar

PASSIVO

LIQUIDEZ CORRENTE

LIQUIDEZ GERAL

Demonstra a capacidade de

Demonstra a capacidade que a

pagamento das dívidas a curto

empresa possui para pagar o total

prazo ou seja, a relação para cada

de suas dívidas a curto, médio e longo

R$ 1,00 comprometido quanto a sua

prazo.

disponibilidade;
ATIVO CIRCULANTE
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE +
REALIZÁVEL À LONGO
PRAZO

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

PASSIVO CIRCULANTE
+ EXIGÍVEL À LONGO
PRAZO

LIQUIDEZ SECA

ENDIVIDAMENTO

Demonstra a capacidade para

É quanto à empresa tem de Capital

pagar dívidas a curto prazo sem o

Próprio (Patrimônio Líquido) para

somatório de estoque.

garantir as dívidas contratadas para o

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

ATIVO CIRCULANTE
(-) ESTOQUE
PASSIVO CIRCULANTE

giro e de pagamentos.
FÓRMULA DE
CÁLCULO:

CAPITAIS DE TERCEIROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

OS ÍNDICES APRESENTADOS SÃO MUITO UTILIZADOS PELAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES, PORTANTO
SE A EMPRESA VENDE OU PRETENDE VENDER PARA ÓRGÃO PÚBLICO DEVE TER ÍNDICES DE
LIQUIDEZ SUPERIORES A 1 E ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO INFERIOR A 1.

www.djazil.com.br
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PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO

PRAZO MÉDIO DE

Mostra o prazo médio que a

RECEBIMENTO

empresa consegue pagar seus

É o tempo médio que a empresa

fornecedores de materiais e

demora a receber suas vendas diárias.

serviços.

Ou seja, o tempo (em dias) que as

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

vendas levarão para serem

FORNECEDORES
(DUPLICATAS A
PAGAR) X 360 DIAS

transformadas em caixa. O prazo

COMPRAS BRUTAS DE
MATERIAIS E SERVIÇOS

médio de recebimento da carteira de
clientes equivale a tantos (?) dias de
vendas.

GIRO DO ESTOQUE
Indica a velocidade com que o estoque
FÓRMULA DE
CÁLCULO:

se transforma em produção vendida.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

CLIENTES (DUPLICATAS A
RECEBER) X 360 DIAS
RECEITA OPERACIONAL
BRUTA

CUSTO DOS
PRODUTOS VENDIDOS
Sobre demais dúvidas e

ESTOQUE

informações de gestão que
podem ser extraídas de seu

Índice de Recomendações
de Clientes

Sandra Eli Kahl do departamen-

entenda melhor como

de clientes que chegam por meio

analisar, acesse:

ção, basta perguntar a cada novo
cliente o que o motivou a procurar

to comercial, aponta alguns indica-

a empresa, e manter um registro

dores que podem ser adotados para

detalhado.

gestão eficaz da área.
Taxa de Conversão
Novos Clientes

Aponta quantas oportunidades

Acompanhar o número de

estão sendo concluídas em vendas.

novos clientes. Esteja atento a

Este é o cálculo de quantas propos-

quantos consumidores são novos, e

tas são apresentadas para o número

como eles foram atraídos.

de vendas efetuado.

8
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converse com a Djazil e

Outro indicador é a quantidade
de indicações. Para fazer a mediCOMERCIAL

Balanço ou Balancete,

www.djazil.com.br

ENTREVISTA

compreender, além de um novo produto ou processo, uma melhoria signi-

POR QUE
INOVAR NA
GESTÃO EMPRESARIAL?

N

inovação

ficativa, uma ação de mudança frente

Quais processos de administração

a um problema interno ou qualquer

merecem uma maior atenção na sua

ato que melhore o desempenho em-

visão?

presarial a partir dos objetivos de uma

o dicionário a palavra

dos resultados gerados neste processo.

vem

seguida de menções
como: ato ou efeito

de inovar, aquilo que constitui uma
novidade e alterações. Mas, no gerenciamento empresarial a palavra
inovação se refere ao crescimento empresarial diante o mercado. A capacidade de inovar é considerada uma das
características mais importantes para a
competitividade.
Segundo o consultor do CETEG,
Juliano Keller Alvez, o conceito de
inovação empresarial ainda não está
totalmente dominado pelos especialistas. Ele explica também formas de inovar em momentos financeiros difíceis
e dá dicas para organização da gestão
empresarial voltada a inovar no ambiente de trabalho. Confira:

Quando pensam em inovação, muitos gestores se limitam a imaginar invenções e não novos processos. Como
é este processo de inovação na gestão
empresarial?

O processo de inovação ainda é
embrionário na maioria das empresas.
Para começar, o conceito ainda não
está dominado. É necessário que o empresário entenda que a inovação pode

empresa. Outro fator essencial neste

Bem, observemos o ciclo PDCA

contexto é que haja um ambiente pro-

– Plan, Do Check, Act ou Planejar,

pício à inovação, ou seja, a equipe de

Desempenhar (Fazer), Checar e Atuar

colaboradores deve se sentir motivada

Corretivamente. Há cerca de 20 anos,

a colaborar. Me refiro ao clima organi-

com a estabilização da economia, con-

zacional, a forma de gestão, a abertura

seguimos planejar melhor no Brasil

de diretores e gerentes e outros fatores

e as empresas passaram a usar bons

internos que sejam favoráveis à criati-

conceitos de planejamento estratégico

vidade e inovação.

e outras ferramentas similares. Desempenhar/Fazer é algo que toda boa

Os empresários têm passado por

empresa já o faz há muitos anos. Onde

momentos difíceis nos últimos anos,

então está o desafio da atualidade?

como a inovação pode trazer maior

Afirmo que o desafio está no “Checar”!

competitividade?

Metas são definidas e não há acompanhamento. Diretrizes são dadas e o

Os momentos difíceis requerem um

gestor deixa a coisa correr solta, sem

volume maior de alternativas de solu-

que um indicador seja medido e ana-

ção. Como isso pode ser gerado? Por

lisado periodicamente. É importante

meio de grupos internos de estudo,

observar que muitas empresas contam

que busquem entender as característi-

com números consistentes e estatísti-

cas do “momento” e atuem na obten-

cas bastante seguras em seus sistemas

ção de melhoria contínua, melhoria de

internos. Mas a pergunta é: o que esta-

processos ou ações para potencializar

mos fazendo com estes números? Eles

o desempenho de um produto ou ser-

são analisados? Por quem? Depois da

viço. Esses grupos de estudo podem ser

análise, ações de melhorias são defi-

gerados partindo da Inovação: que é

nidas com responsáveis e prazos? São

um conceito novo e muito bem aceito

estas perguntas que devem ser res-

por todo o meio empresarial. Contudo,

pondidas e, com as respostas, o gestor

com ações pouco efetivas em boa par-

certamente dará um salto de qualidade

te das organizações. Aquelas que têm

nas suas atividades e, principalmente,

conseguido resultados significativos

nos resultados de sua organização.

envolvem a equipe, criam regras para
projetos de inovação e possuem defi-

O que é prioridade na hora de uma

nições agressivas de premiação a partir

empresa se reinventar?

www.djazil.com.br
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Sem sombra de dúvida, a prioridade é o time: as pessoas. Montar um

inovar ou reestruturar seu modelo de

que está inconsistente ou está gerando

gestão?

resultados pífios. Aí sugiro coragem!

time que dê sustentação à empresa nos

O conselho primordial é “admitir”

Porque muitas mudanças não aconte-

momentos difíceis é uma escolha fun-

que não está certo! Primeiramente, o

cem porque requerem rigor nas ações,

damental. Somar qualidades, dispor de

empresário precisa diagnosticar que

controle na execução e austeridade

competências diferentes e de pessoas

a empresa está “doente” e precisa de

no comando. E isso, muitos não estão

com características multifuncionais e

ajuda. Depois de fazer isso, ele pode

dispostos a fazer. Os que estão fazen-

dinâmicas só fará com que a empre-

convocar as pessoas chave e determi-

do isso com zelo estão passando pela

sa progrida. Temos evoluído muito

nar tarefas com responsáveis e prazo

crise ilesos e com resultados que mui-

quando o tema é captação e retenção

a cada um. A busca de consultoria ex-

tos perguntam: “Como conseguem?

de talentos, mas para algumas empre-

terna é sempre uma alternativa, pois

”. E eu respondo: conseguem porque

sas essas atividades ainda são insipien-

o bom consultor tem a vantagem de

têm humildade para admitir onde está

tes e a cultura de que “qualquer um

não estar envolvido emocionalmente

o erro e competência para planejar e

pode fazer qualquer trabalho” ainda

com o problema e, por isso, consegue

controlar ações que corrigem o erro e

impera. É aí que mora o perigo! Enten-

ter uma visão bem mais racional sobre

potencializam o resultado!

der que as pessoas podem ser relegadas

os temas.

ao segundo plano é um erro fatal. São

Para inovar, nossa sugestão é no

as pessoas que movem os processos. As

sentido de criar um ambiente para

pessoas fazem acontecer ou derrubam

isso, com um programa de inovação

uma organização. Quem ainda duvida,

escrito, com regras e disseminado por

precisa repensar seriamente seus con-

toda a empresa com entusiasmo.

ceitos de Administração e se render a

Já para reestruturar seu modelo

uma verdade que já, há anos, é real nos

de gestão, o empresário pode come-

livros e no meio acadêmico.

çar a responder “o que está errado? ”
E mexer naquilo que ele mesmo sabe

Que conselho você daria para o
empresário que não tem conseguido

Juliano Keller
Ceteg
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Essa foi a realidade da empresa riossulense Metromed. Após
mais de 20 anos gerenciadas por
homens, a empresa recebeu a visão feminina de Helena Maria
Woitexen. Substituindo o esposo
na administração da Metromed,
após 10 anos afastada do mercado de trabalho, Helena encontrou
um grande desafio: entender seu
próprio negócio e torná-lo ainda
melhor.
Para que a reinvenção da empresa não gerasse impactos negativos Helena deu início ao processo
de mapeamento. “Estive em todos
os setores da empresa. Questionei
a maneira como tudo funcionava.
Até da limpeza do estoque participei, isso me permitiu conhecer
realmente aquilo que vendíamos”.
Helena afirma que o fato de questionar a maneira como as coisas vinham sendo feitas, não de maneira

RENOVAÇÃO COM
FOCO NA MELHORIA
DE INFORMAÇÕES
É comum na mudança de gestores haver
alterações nos processos gerenciais da
empresa. Isso, porque cada pessoa tem
uma visão diferente do que deve ser
prioridade, de soluções para gargalos
e principalmente, como atingir os
resultados esperados.

invasiva, mas para compreensão,

“

“Algumas
decisões ainda
precisam de um
posicionamento
meu, mas não há
hierarquia, aqui
somos pessoas e
todas iguais”.
Helena Maria
Woitexen

“

CASE
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despertou nos colaboradores o

equipe e hoje, a administração da

pensamento de inovação.

Metromed é compartilhada. “Algumas decisões ainda precisam de

Rever cada processo, enxer-

um posicionamento meu, mas não

gar novas possibilidades, otimizar

há hierarquia, aqui somos pessoas

tempo e reagrupar informações.

e todas iguais”.

nando bem, ninguém percebeu

APOIO CONTÁBIL

que muitas informações haviam

Com um sistema defasado e

sido perdidas. Nosso sistema ge-

sem a presença do antigo gestor,

rencial estava incompleto e muitos

Helena encontrou na Contabilida-

dados importantes dos 25 anos de

de Djazil o apoio necessário para

atividade haviam se perdido”.

dar continuidade nos processos
administrativos. A atividade da

Essa foi a principal mudan-

Metromed exige certificações da

ça trazida pela gestão de Helena.

Anvisa e muitas delas precisam

Com um novo sistema e as infor-

ser

mações agrupadas de forma corre-

Como contabilidade da empresa,

ta, todos os setores tem agora uma

a Djaizl manteve um histórico da

visão real da empresa. Esse fato foi

documentação necessária para a

essencial para auxiliar na tomada

atividade e soube orientar a nova

de decisões estratégicas.

gestora, inclusive alertando para

periodicamente.

prazos e necessidades de regulariAlém disso, o fato de Helena ter

zação em alguns pontos.

aprendido sobre seu negócio tomando como base o conhecimen-

Mas, a principal contribuição

to dos colaboradores aproximou a

da Djazil para Helena, segundo
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você conseguir acompanhar todas
as novas regras e exigências fiscais,
principalmente em uma empresa

“Como as coisas vinham funcio-

renovadas

ela, é na área fiscal. “É complicado

com um mix de produtos grande.
A Djazil tem sido braço direito
neste quesito. As orientações são
rápidas, assertivas e contribuem
diretamente para a melhoria do
nosso negócio”.
Hoje a Metromed é referência
na distribuição de material médico-hospitalar e equipamentos médico. Com mais de 25 anos de história a empresa vem crescendo e
se renovando. “O grande conselho
é não ter medo de mudar. Estude
sua empresa o quanto for preciso
para conseguir fazer o seu melhor.
Ter coragem de mudar é tão importante quanto a coragem de ficar
no mesmo lugar. Mas, eu digo que
vale a pena experimentar”.

