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Gerenciamento Matricial de
despesas otimizará o custo
A Emater–MG está implantando uma metodologia que vai permitir gerenciar melhor as despesas.
A nova ferramenta, denominada GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS (GMD), terá por
objetivo OTIMIZAR os gastos da Empresa, de modo a trazer BENEFÍCIOS qualitativos para a
organização. Entenda com:
Cada vez mais, temos necessidade de fazer uma GESTÃO EFICIENTE das despesas. Seja em casa,
seja na Empresa, precisamos de ações que evitem desperdícios e que permitam que todos os
recursos sejam bem utilizados.
Para atender a este objetivo, a Emater–MG está implementando uma forma estruturada e científica
de fazer a gestão de suas despesas. Este trabalho está em desenvolvimento com a implantação do
GERENCIAMENTO MATRICIAL DE DESPESAS.
E o GMD não é simplesmente cortar as despesas de cada área, mas, sim, por meio de uma análise
detalhada de todos os gastos da Empresa, identificar oportunidades de MELHOR
APROVEITAMENTO dos recursos. A proposta é reconhecer as oportunidades de economias onde
elas realmente existam.
Vamos exemplificar esta análise rememorando uma situação que já vivemos em nossas casas. Na
época do Apagão, quando houve riscos de ficarmos sem energia elétrica, todos nós tivemos que
buscar alternativas de economia. Trocamos as lâmpadas por outras mais econômicas, desligamos
equipamentos eletrônicos que eram pouco utilizados, passamos a tomar banhos mais rápidos,
enfim, adotamos medidas que nos permitiram economizar energia, sem que para isso fosse preciso
ficar “sem luz” em casa.
E o que estamos fazendo hoje é semelhante a isto. Vamos buscar a identificação das economias que
possam ser feitas sem comprometer o bom funcionamento de cada atividade. É um processo que
será implementado com a PARTICIPAÇÃO DE TODOS. É a UNIÃO dos esforços individuais que
trará a possibilidade de alcançarmos melhores resultados para nossa Empresa.
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