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REPORTING na Gestão da sua Empresa! 
 

O Reporting é um processo baseado na contabilidade e na gestão de cada negócio, onde são definidos indicadores e métricas que 
permitem medir, controlar e monitorizar a performance de cada empresa, através de indicadores, metas e objetivos. 

Uma das situações mais frequente nas PME´s é a gestão baseada na experiência que se tem do negócio ou do setor, gestão 
baseada em margens e performances que são assumidas mas não sustentada, mas que depois de confrontados com números e 
indicadores preparados para o efeito, chega-se por diversas vezes à conclusão de que os empresários e gestores, se suportam 
de valores errados para a tomada de decisão.  

Neste capítulo é extremamente importante avaliar as melhores ferramentas de gestão da informação para melhorar o processo de decisão 
e controlo de uma empresa. 

Através da implementação de um sistema/ferramenta de reporting torna-se possível observar a situação de uma determinada empresa e, 
em caso de necessidade, ter a possibilidade de atuar no sentido de corrigir potenciais perdas ou erros.  

Analisar os dados de uma empresa é assim uma questão fundamental e isso traz consigo inúmeras vantagens, nomeadamente a definição 
de indicadores que permitam avaliar a gestão comercial da empresa, as margens globais, margens por setor, margem por área geográfica, 
avaliar, analisar em detalhe os custos globais da empresa ou analisar os custos por setor, medir evoluções e tendência, medir o impacto 
de decisões de investimento, etc. 

 

IMPORTÂNCIA DO REPORTING 

Nesse sentido, apresentamos-lhe 3 razões pelas quais deve ter Reporting: 

1. Medir, Controlar e Monitorizar 

Todos os negócios necessitam de utilizar KPI (Key Performance Indicators), indicadores ajudando a controlar a performance de 
colaboradores e empresa. Com isto, é possível definir metas e objetivos e avaliar, através do reporting, se estão ou não a ser cumpridos 
essas metas e objetivos. Esta avaliação pode ser vista não apenas pela gestão de topo como pelos próprios colaboradores da empresa. 

2. Aprendizagem, Melhoria da Performance e Melhoria da Tomada de Decisão  

Todos os dias, existe uma necessidade constante de melhoria em cada organização. Deste modo, quanto melhor for a informação a todos 
os níveis, teremos melhores processos, melhores colaboradores e melhores tomadas de decisão. Nesse sentido, o reporting permite obter 
informação sobre o negócio, que cada vez mais se torna fuldamental no mercado. 

3. Melhorar a Comunicação 

Utilizando o reporting, torna-se possível transmitir a informação de forma simplificada. Desta forma, esta informação pode ser visualizada 
pela gestão, colaboradores, clientes, fornecedores, investidores ou qualquer outro stakeholder. Desta forma, é fomentada a colaboração e 
melhoria de forma transversal. 
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COMO IMPLEMENTAR O REPORTING 

A implementação de práticas de Reporting nas PME´s, podem assumir processos mais simples ou mais complexos, dependendo da realidade 
de cada empresa e dos objetivos de avaliação e gestão de cada empresário. No entanto, genericamente o processo deve passar pelas 
seguintes fases: 

1. Começar com um diagnóstico à organização, identificação dos pontos a melhorar e que servirão de base para definir um plano de 
ação. 
2. Selecionar os melhores e mais adequados indicadores de desempenho que mais se adequem à organização. 
3. Avaliar os recursos da organização (humanos e físicos) e avaliar quais as ferramentas que será necessário desenvolver para 
conseguir obter a informação necessária para a avaliação e medição dos parâmetros que se considerem fundamentais para a avaliação 
da empresa e negócio.  
4. Criar uma ferramenta de reporting periódico, mensal, trimestral, anual… que possibilite o empresário ter o controlo real da 
situação da sua empresa. 

 

Independentemente do setor de atividade, e da dimensão da empresa, analisar é (ou deveria ser) uma prioridade de todas as 
organizações, conseguindo obter a informação necessária para o seu negócio e, consequentemente, estarem criadas maiores 
condições para uma boa gestão e para o sucesso.  

 

 

Se considera vantajoso para a sua organização a implentação de um modelo de reporting, agende uma reunião gratuita connosco! 

 


