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RESUMO 

 

Nos dias de hoje, é cada vez maior o número de pessoas que buscam investir em negócios, 
sendo necessário a esses gestores um bom planejamento e gestão financeira. Com base 
nestas informações, o principal objetivo deste estudo é, utilizando o cálculo do ponto de 
equilíbrio, identificar se, a partir dos investimentos a serem realizados, o negócio ainda 
conseguirá ser sustentável ponto de vista econômico-financeiro. Para resolver o objetivo 
proposto, utilizou-se o método estudo de caso com objetivo exploratório e descritivo com 
conteúdo científico bibliográfico. Sua natureza é teórica empírica, pois pode-se utilizar 
informações baseadas em experiências do dia a dia juntamente com o teórico. Utilizando-se 
da análise de dados quantitativa. As informações foram coletadas diretamente com a 
proprietária do estabelecimento, posteriormente realizados os lançamentos necessários para 
encontrar os valores que até então não era de conhecimento da gestora, finalizando com 
cálculos necessários para encontrar o ponto de equilíbrio. Após a realização da pesquisa e 
seus objetivos alcançados, conclui-se que, a gestora terá conhecimento de informações que 
até então não existiam, dentro deles, o lucro desejado, valores de depreciação de seus bens, 
além de descobrir a receita mínima para quitar seus custos e despesas. Terá também o valor 
exato em que suas receitas e custos serão igual a zero e o momento em que passará a ter 
lucro em seu negócio. Podendo assim, aperfeiçoar e dar melhor andamento na gestão do 
Supermercado. 

 
Palavras-chave: Gestão Financeira. Planejamento. Investimento. Ponto de Equilíbrio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Faz parte da ambição de todo investidor ser reconhecido, ter sucesso e lucro. Porém, 

para que isso seja possível, faz-se necessário que o investidor tenha conhecimento de todas 

as áreas da empresa, principalmente a financeira, obtendo então, uma visão geral da 

situação em que se encontra. Conforme Dal Ri (2017) complementa, é fundamental que as 

empresas tenham uma boa gestão financeira, podendo desta forma, estipular a redução das 

despesas e aumento das receitas, apesar de parecer uma tarefa fácil, grande parte dos 

empresários não o fazem.  

Para Tachizawa e Faria (2007) para que as organizações consigam sobreviver, 

precisam se adaptar as novas tecnologias e mudanças existes a cada dia e os gestores devem 

se adaptar ao novo patamar organizacional, coerente com o ambiente empresarial. Podendo 

assim, se manterem ativos no ramo em que atuam. Desta forma, obterão as informações 

fundamentais para a gestão de sua organização e assim, poder dar direcionamento correto 

ao negócio, além de manter-se preparados para enfrentar as dificuldades que o mercado 

impõe (SELEME, 2010). 

Conforme Gobacklog (2020), pesar dos momentos de incertezas econômicas, o 

ramo atacadista se manteve em constante crescimento nos últimos tempos. Como pode-se 

perceber em Sebrae (2020b [recurso eletrônico]), “o ramo é o segundo maior do país em 

número de pequenos negócios, com cerca de 415 mil estabelecimentos, e representa 6% do 

PIB brasileiro, além de responder por 35% das vendas do setor supermercadista”.  

É possível perceber que as organizações supermercadistas estão investindo em 

recursos para acompanhar as mudanças que estão acontecendo a todo o momento quanto às 

exigências no comportamento dos consumidores, mostrando as melhorias tecnológicas e na 

prestação de serviço para fidelizar seus clientes e atrair novos (GOBACKLOG, 2020). 

  Neste contexto, os gestores precisam ter o cuidado de escolher minunciosamente o 

que deve ser investido, para que investir e quando investir, sendo que, muitos empresários 

não calculam os impactos que um grande investimento pode ocasionar em sua empresa, 

podendo até mesmo causar a falência (LEMES JUNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2005). Não 

ter o controle, é deixar passar informações básicas e necessárias, como por exemplo, 

calcular o ponto de equilíbrio e identificar os valores de custos e receitas, para o andamento 

positivo e lucrativo do estabelecimento. 

Na definição de Araújo (2015, p. 19), “o ponto de equilíbrio serve como uma 

ferramenta para tomada de decisão de seus gestores, pois os mesmos poderão saber se vale 
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a pena investir naquele momento, ou melhor, será rentável ou se o negócio será um risco 

para a empresa”. Logo, “significa o faturamento mínimo que a empresa precisa atingir para 

cobrir seus custos e despesas” (BETIOL; TANAHARA; FRANCO, 2011, p. 48).  

Através de estudos já registrados sobre o tema, constata-se a importância que tem 

para qualquer tipo de negócio. Existem estudos sobre no ramo ótico (ARAÚJO, 2015), em 

cooperativa agrícola (NASCIMENTO; SOUZA JÚNIOR; GUEDES, 2019), entidades do 

terceiro setor (OLIVEIRA; SOUZA; OLIVEIRA; 2018), em indústria alimentícia 

(MENEGHETTI et al., 2019), no ramo da energia elétrica (ZAUZA, 2018), de petshop 

(DAL RI, 2017) e em sistemas de produção de bezerros (GONÇALVES et al., 2017). 

Assim como Frare (2016), que trata da contribuição do tema para as micro e 

pequenas empresas, e Cruz (2006), que aborda em seu estudo o impacto do custo do capital 

próprio no ponto de equilíbrio. Assuntos relevantes que condizem com a ideia da pesquisa 

realizada aqui, que busca identificar a sustentabilidade de um negócio que está em 

crescimento no ramo supermercadista.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

O ramo empresarial está cada vez mais competitivo, estimulando os gestores na 

busca por novidades, tecnologias, modernidades físicas visando atrair e manter seus 

clientes. Em meio as alterações de mercado, “as empresas estão ampliando as suas 

necessidades e estão precisando de gestores que entendam do negócio, que tenham 

experiência e também tenham condições de aprender novas técnicas para escaparem das 

reações que o mercado está ocasionando” (ARAÚJO, 2015, p. 16). 

Compreende-se a necessidade de um bom planejamento financeiro, pois, “está 

relacionada ao sucesso que a empresa almeja, por meio dele, consegue-se traçar metas a 

longo e curto prazo para que os objetivos sejam atingidos. O planejamento financeiro é a 

fonte da continuidade da organização” (CAPEL; MARTINS, 2012, p. 30).  

Quando não há planejamento pode-se passar despercebido perguntas importantes 

que auxiliam para a tomada de decisão como, por exemplo: qual valor será gasto na hora de 

fazer o investimento? O que realmente é necessário investir? Quanto poderá ser gasto? 

Logo, o presente estudo tem como intuito analisar a gestão financeira de um Supermercado, 

localizado no centro de Tapejara-RS. 

No segundo semestre do ano de 2020 serão realizados grandes investimentos 

financeiros no estabelecimento, tendo como objetivo o reposicionamento do negócio. Para 
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a realização desse investimento buscou-se crédito bancário a fim de suprir a necessidade 

estipulada. 

A partir do contexto, identificou-se a necessidade de realizar um planejamento 

preliminar para a ampliação do negócio, por isso, esse estudo tem como intuito fornecer 

suporte gerando informações a fim de identificar se, a partir do investimento, o negócio 

ainda conseguirá ser sustentável do ponto de vista econômico-financeiro?  

 

1.2. DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

O presente trabalho não tem como propósito julgar a gestora diante das decisões a 

serem tomadas, mas sim, gerar informações financeiras que possam servir como auxílio na 

gestão do negócio, bem como na realização da mudança. O foco é contribuir com a 

proprietária no gerenciamento financeiro, gerando dados e mecanismos de controle visando 

a longevidade da empresa e, se possível, aumentar gradativamente os resultados.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos são utilizados para que o autor do mesmo, consiga deixar de forma 

clara os pontos que precisam ser levantados e esclarecidos no estudo e para que os leitores 

possam entender do que o trabalho se trata. São divididos em duas partes, o objetivo geral 

no qual será apresentado um problema a ser resolvido, já o objetivo especifico é utilizado 

para delimitar o que será trabalhado (MARTINS, 2020). 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo do presente trabalho é identificar se a partir do investimento, o negócio 

ainda conseguirá ser sustentável do ponto de vista econômico-financeiro.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) organizar os valores da reforma em planilhas de controle; 

b) analisar a organização financeira do estabelecimento; 

c) calcular o ponto de equilíbrio atual e pós-investimento; 

d) aperfeiçoar o controle da gestão financeira. 
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1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Todo empreendedor deseja conduzir sua empresa da melhor forma, tendo como 

principal finalidade obter reconhecimento, sucesso e lucro. Porém, faz-se necessário que o 

gestor tenha conhecimento de todas as áreas de sua empresa, operacional, administrativa, 

comercial, desfrutando assim de um melhor desempenho do seu negócio. 

Além de ter conhecimentos sobre as áreas citadas, é essencial que o investidor saiba 

tomar decisões corretas e saber a hora exata de tomá-las. Assim como Capel e Martins 

(2012, p. 31) abordam em seu estudo, “sem um bom planejamento financeiro diminuem as 

chances de a empresa apresentar sucesso ou ser competitiva, pois ao não conhecer bem suas 

finanças não saberá utilizá-las de maneira estratégica”. Algumas tendem ser mais 

complexas, outras menos, porém quase todas acabam interferindo no resultado financeiro 

da empresa. 

A gestão financeira é a área da empresa responsável pelo controle de todos os 

recursos monetários e ter uma boa gestão é poder influenciar na redução de despesas, 

recebimento de receitas, ajustes dos preços de mercadorias, é poder ver sempre que 

necessário, em números e gráficos como a empresa esteve, seu estado atual, e uma previsão 

de como estará futuramente (FOCCOERP, 2020).  

Assim como Araújo (2012, p. 17) define “o ponto de equilíbrio e a relação receitas e 

custos podem ajudar na gestão de empresas sem que haja prejuízos ou desequilíbrios 

financeiros”. Por estas razões, este estudo se justifica, uma vez que, contribuirá com a 

empresa gerando informações que auxiliarão na gestão do negócio. 

A abordagem sobre gestão financeira é relevante para o Supermercado, pois a 

empresária, na busca por inovar, no ano de 2019 realizou financiamentos para poder 

investir na estrutura de seu negócio. Assim, tornando possível a mudança de local e a 

significativa ampliação do supermercado. Uma vez que, com a primeira reforma houve 

decisão sobre o investimento sem a realização de planejamento prévio com os custos e 

orçamentos levantados e analisados devidamente.  

Recentemente houve a oportunidade de novas ampliações para aumentar a oferta de 

produtos, logo, necessário novo financiamento para tornar isso possível. Contudo, esse 

estudo contribui significativamente com a empresa, que por meio desse, é possível 

identificar o ponto de equilíbrio da mesma para a sustentabilidade do empreendimento com 

o novo investimento.  
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Como resultado, busca-se a obtenção de informações da real situação financeira da 

empresa, juntamente com o planejamento e orçamentos de valores levantados a serem 

gastos com o novo investimento neste segundo semestre de 2020. Logo, podendo realizar 

os planos de melhorias que a gestora deseja, sendo possível também, dar continuidade na 

pesquisa almejando que a mesma esteja bem estruturada funcional e financeiramente, 

assim, poder obter um sucesso maior do que os dias atuais.  

O estudo contribui ativamente, na decisão de investimento da empresa e também no 

meio acadêmico. De modo que, além de servir como trabalho de conclusão no curso de 

administração, pôde ser realizado a aplicação na prática o conhecimento teórico estudado 

na faculdade. Mostrando a realidade de como é realizar a gestão de um negócio seus pontos 

positivos e negativos, e também, podendo servir de base para demais estudos relacionados 

ao mesmo assunto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A área de finanças é fundamental para qualquer empresa, com ela é possível 

administrar da melhor forma os recursos existentes. Pode-se ter o controle do valor que foi 

gasto, do retorno que a empresa está tendo e planejamento dos próximos passos que podem 

ser dados, sem causar danos financeiros. 

Esta área pode ser dividida em duas amplas e complexas divisões que são: Serviços 

financeiros, voltada a concepção e à prestação de assessoria, tanto quanto a entrega de 

produtos financeiros; e a administração financeira, que diz respeito às responsabilidades do 

administrador financeiro em uma empresa, seja ela com ou sem fins lucrativos (LEITE, 

2009). 

Nos últimos anos, é notável as alterações que ocorreram no ramo econômico, a todo 

momento existem mudanças externas, novidades tecnológicas que interferem no plano do 

gestor, fazendo com que aumentem as suas responsabilidades. Faz-se necessário que o 

gestor esteja em pleno desenvolvimento profissional, para que dessa forma o setor 

financeiro não seja prejudicado. 

 

2.1 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

  

O planejamento financeiro é a primeira etapa da gestão financeira. Com o auxílio 

desta ferramenta, é possível obter o reconhecimento da situação, a determinação dos 

objetivos e quais caminhos serão possíveis percorrer para conquistar o desejado. Segundo 

Capel e Martins (2012, p. 30): 

A importância de se fazer um planejamento financeiro está relacionada ao 
sucesso que a empresa almeja, por meio dele, consegue-se traçar metas a longo e 
curto prazo para que os objetivos sejam atingidos. O planejamento financeiro é a 
fonte da continuidade da organização, pois sem ele é difícil tomar decisões 
corretas. As informações são essenciais para empresas de grande, médio e 
pequeno porte, pois todas devem se preocupar em manter controle das finanças e 
utilizar o planejamento financeiro como uma das principais ferramentas para o 
êxito da organização. 

Percebe-se também que “o planejamento financeiro deve ser adaptado à medida que 

ocorrem alterações macroeconômicas ou mudanças na vida pessoal ou familiar, 

contribuindo para o atingimento dos objetivos” (PLANEJAR1, 2019, p. 262). Sendo 

                                            
1 Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. 
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possível obter um melhor resultado quando é planejado com foco e antecedência, sendo 

capaz de verificar os riscos que podem ocorrer e quais medidas poderão ser tomadas para 

solucionar o eventual problema, podendo também, realizar pequenos ajustes, se adaptando 

as mudanças que estão ocorrendo a todo o momento. 

Outro ponto relevante é saber qual a quantia de dinheiro pode ser investida, para que 

tudo flua da maneira correta com um número mínimo de imprevistos, até alcançar o 

objetivo. O planejamento financeiro é um processo muito importante para as empresas, 

pois, ele consegue fornecer um mapa com as metas, orientações, coordenação e passos a 

serem dados para que a empresa possa alcançar os números e os objetivos planejados, 

sendo eles o planejamento de caixa e o planejamento de lucros (GITMAN, 2010). 

 Conforme cita a Planejar (2019, p. 22) o “planejamento financeiro é um processo 

que ajuda as pessoas e as famílias a organizar a vida financeira, por meio da elaboração de 

estratégias, a fim de atingirem seus objetivos de vida”. Dessa forma, é possível manter as 

pessoas mais interessadas no investimento, dando o suporte necessário e que tenham as 

ferramentas para que os mesmos consigam conquistar o planejado. 

Na visão de Gitman (2010, p. 105), “o processo de planejamento financeiro começa 

pelos planos financeiros de longo prazo, ou estratégicos. Estes, por sua vez, orientam a 

formulação de planos e orçamentos de curto prazo”. Normalmente, o período da sua 

execução pode sofrer pequenas modificações que são influenciadas pelas mudanças de 

mercado ocorridas.  

Os planos financeiros de longo prazo também são conhecidos como planos 

estratégicos, como o próprio nome já fala, são planos que começam a adquirir retorno após 

algum tempo, entre cinco, dez e quinze anos. Já os que são considerados como planos 

financeiros em curto prazo são aqueles que trazem retorno no prazo momentâneo, entre o 

período de um a dois anos, as decisões afetam os ativos e passivos circulantes (IALE, 

2012). 

É possível comparar os problemas financeiros com os problemas de saúde, pois 

quanto antes for detectado, mais fácil será o tratamento e o fato causador. Os problemas 

mais comuns que existem são: não planejar, gastar demais, usar crédito para consumo 

pessoal, assumir riscos elevados, deixar a emoção tomar parte da decisão, focar demais no 

dinheiro. (PLANEJAR, 2019). 

Como também afirma Gitman (2010, p. 105), o planejamento financeiro “é um 

aspecto importante das operações das empresas porque fornece um mapa para a orientação, 
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a coordenação e o controle dos passos que a empresa dará para atingir seus objetivos”. Ou 

seja, serve para a delimitação dos passos a seres seguidos com foco no que é ambicionado. 

Conforme Iale (2012), para poder ter sucesso nas atividades, o planejamento 

financeiro deve ser embasado na veracidade da organização. Reconhecer as raízes dos 

recursos, despesas e receitas geradas pelo patrimônio, sendo possível realizar uma análise 

de compatibilidade com as necessidades existem e as que irão existir. Assim, será mais fácil 

realizar e manter o planejamento em perfeito engajamento.  

Nos dias de hoje é normal que toda a empresa passe por momentos de dificuldades, 

sendo que, provavelmente terão que recorrer a empréstimos emergenciais, para que possam 

dar continuidade em seu negócio, porém apenas apagando incêndios momentâneos. Mas se 

a falta de dinheiro continuar acontecendo, mês a mês, se agravando de forma gradativa, 

tudo indica que ao médio longo prazo a empresa precisará decretar estado de falência, 

sendo que o principal motivo pode ser apenas falta de controle das despesas e a gestão 

financeira (MATARAZZO, 2010). 

Outro setor essencial para o bom funcionamento do planejamento é a contabilidade 

de custos, a mesma se faz capaz de fornecer dados para o gestor. Sendo que, pode-se 

afirmar que “o principal objetivo da contabilidade de custos se destina a produzir 

informações para diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de 

determinação de desempenho, e de planejamento e controle das operações e de tomada de 

decisões” (STEFINI, 2019).  

Sabe-se que quanto mais informações corretas o gestor obter em suas mãos, mais 

fácil será realizar e manter o planejamento em perfeito engajamento, a fim de evitar 

fracasso no planejamento, a Planejar (2019, p. 37) sugere: 

 

• Evite dar o passo maior do que a perna: procure ser comedido. Comece a poupar 
pequenas quantias e vá aumentando à medida que for possível; 

 • Seja detalhista: divida seu planejamento em tarefas mais simples e organize-as 
cronologicamente, a fim de calcular o tempo total; Planejamento financeiro 
pessoal  

• Procure se conscientizar: faça uma lista dos acontecimentos que o impediram de 
juntar dinheiro no passado ou que dificultaram o controle de suas finanças, a 
fim de saber quais são os principais obstáculos para poder contorná-los;  

• Desde o início do processo de aplicar o dinheiro, tente raciocinar sobre seus 
investimentos em termos de rentabilidade líquida, considerando taxas e 
tributação, a fim de ter uma noção mais exata do valor que teria para resgatar 
em caso de necessidade; 

 • De modo análogo, considere a inflação, a fim de calcular se está obtendo uma 
rentabilidade real sobre o valor poupado e de quanto; 

 • Peça ajuda a pessoas próximas, uma vez que costumamos superestimar as 
tarefas dos outros. Pode ser útil fazer uma média entre a estimativa delas é a 
nossa; 
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 • Procure ajuda profissional quando o esforço parecer insuperável, tanto para 
organizar as etapas do planejamento quanto para fazer estimativas mais 
realistas; 

 • Use a tecnologia a seu favor: há diversos aplicativos e planilhas que ajudam a 
fazer e acompanhar o planejamento financeiro, programando lembretes, 
realizando cálculos e facilitando boa parte do trabalho;  

• Seja rigoroso: imponha uma penalidade para si mesmo caso descumpra os 
prazos que estabeleceu;  

• Por fim, para compensar o viés, que pode se manifestar de maneira 
inconsciente, é aconselhável aumentar um pouco as estimativas iniciais de 
tempo, custo e risco (uma margem de segurança) e manter certo ceticismo no 
que diz respeito aos benefícios, sempre que for feito um planejamento. 

 

Seguindo esses passos, é possível que o gestor consiga eliminar os riscos que 

poderiam ocorrer durante o andamento do projeto, pois, a maioria das informações já foram 

detalhadas e analisadas. Logo, o gestor já terá conhecimento do seu projeto por inteiro, 

podendo assim, ter um bom retorno sobre o planejamento financeiro para o negócio. 

 

2.2 GESTÃO FINANCEIRA 

 

A gestão financeira é capaz de fornecer suprimentos para todas as outras áreas 

existentes na empresa e maioria das decisões tomadas dentro das empresas, é medida em 

termos financeiros, por isso, não surpreende que o administrador financeiro desempenhe 

um papel-chave na operação da empresa. O papel do administrador financeiro, é gerenciar 

o fluxo dos serviços para atingir as metas da empresa, por meio de uma tomada de decisão 

(LEITE, 2009). 

Existem pontos que se destacam na gestão e na realização de objetivos de um 

investimento, são eles: planejamento, controle e avaliação. A gestão financeira lida com a 

dimensão monetária da atividade, além de contribuir para o objetivo da organização, o que 

aumenta sua eficiência e controla suas despesas e receitas, necessárias para se manter em 

funcionamento (LEITE, 2009). 

A empresa pode estar estruturada fisicamente, equipamentos adequados, um bom 

giro de estoque, entrando dinheiro em caixa e mesmo assim, não consegue pagar todas as 

suas contas. Pois, conforme cita Matarazzo (2010, p. 185), “ter lucro, mas não ter dinheiro, 

e vice-versa, é mais comum do que parece, na maioria das empresas”. Isso pode ser 

decorrente aos seus gastos elevados e não controlados. 

A gestão financeira é uma soma de ações e métodos desenvolvidos pela 

administração, vinculados ao controle e planejamento de todas as atividades financeiras das 

empresas. O uso de registros adequados, corretos, com informações claras e transparentes 
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colabora para uma melhor compreensão e interpretação do gestor quanto às demonstrações 

financeiras da sua empresa, contribuindo muito para o controle dos recursos financeiros já 

existentes (NEGRI, 2020). 

Wernke (2017) caracteriza que a inclusão em ambientes de acirrada competição, faz 

com que os administradores além de buscarem mecanismos e procedimentos que 

contribuam na sua gestão, adaptem a estratégias da diminuição dos preços, que fará parte da 

ideia de se manterem competitivos com seus concorrentes, consequentemente faz com que 

tenham um menor lucro. Tais exigências fazem com que as empresas tenham dificuldades 

em desenvolver suas atividades e manter seus controles de gestão. 

 É necessário que o gestor conheça qual é o ponto de equilíbrio do seu investimento, 

ele também pode ser reconhecido como ponto de ruptura, ou ainda, ponto crítico. Afinal, é 

considerado o momento em que o lucro da empresa é igual zero, ou seja, é quando as 

receitas foram o suficiente para quitar as despesas, mas não houve sobra de valores 

(PAULA, 2014b). 

Para Guimarães Neto (2012) saber como calcular o ponto de equilíbrio é uma 

ferramenta eficaz de gestão de qualquer negócio, pois ela é responsável em mostrar qual 

será o valor necessário faturar para pagar todos os custos e despesas. É utilizada também, 

para que o gestor possa analisar os custos e receitas da sua empresa ou setor, calcular os 

preços de venda de seus produtos, e poder projetar financeiramente um investimento futuro 

(GUIMARÃES NETO, 2012).  

Para Guerreiro (2011, p. 76): 

O ponto de equilíbrio diz respeito a um determinado volume de quantidade ou de 
receita onde o lucro é nulo. Esse ponto é denominado na literatura contábil de 
ponto de equilíbrio contábil. Porém, se, ao invés de lucro zero, pensarmos em 
qual seria o montante de quantidade ou de receita para gerar um determinado 
valor de lucro desejado (custo oportunidade dos acionistas), estaremos 
trabalhando com o conceito de ponto de equilíbrio econômico. 
O ponto de equilíbrio é calculado para a empresa como um todo e não para 
produtos individualmente. Assim, pode-se falar de ponto de equilíbrio em termos 
de produto apenas quando a empresa é monoprodutora (GUERREIRO, 2011, p. 
76). 

Ainda nas palavras de Guerreiro (2011), quando a empresa possui grande 

quantidade de produtos, não tem como ser calculado ponto de equilíbrio por produto, pois o 

custo é total da empresa e não propriamente separados por cada produto.  

Outros indicadores econômico-financeiros que foram citados neste trabalho são a 

Margem de Contribuição e lucro desejado. 
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2.2.1 Margem de Contribuição 

 

A margem de contribuição também é conhecida como ganho bruto ou lucro bruto, 

ela é capaz de dizer exatamente se a receita de uma empresa é suficiente para pagar os 

custos e as despesas fixas, e mesmo assim gerar lucros (PAULA, 2014c).  

Conforme Crepaldi (1999, p. 154) “margem de Contribuição é um conceito de 

extrema importância para o custeio variável e para a tomada de decisões gerenciais”. Pois, 

fornece informações valiosas quanto ao controle sobre a contribuição de cada produto e a 

sua lucratividade. 

Tem como conceito a diferença entre o preço de venda e a soma dos custos 

variáveis, porém não está de forma completa, pois deve ser considerado também as 

despesas variáveis (MARTINS, 2010). Como caracteriza o autor:  

Chegamos assim ao conceito de Margem de Contribuição por Unidade, que é a 
diferença entre o preço de venda e o Custo Variável de cada produto; é o valor 
que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua receita e o custo 
que de fato provocou e que lhe pode ser imputada sem erro (2010, p. 179). 

Pode -se visualizar de forma mais clara diante a fórmula (PAULA, 2014c): 

 

�� = ����� 
�� ��
�� − (������ ����á���� + 
������� ����á����) 

 

Ao calcular a margem de contribuição, é possível saber qual é o seu ponto de 

equilíbrio, logo, se ela for negativa, estará tendo prejuízo. 

 

2.2.2 Lucro Desejado 

 

Obter lucro é o que todo investidor almeja ter após realizar seu investimento ou até 

mesmo bem antes, no momento em que começa a fazer o planejamento sobre o que e 

quando investir. De forma clara e objetiva, pode-se dizer que é o resultado positivo no qual 

se deseja ter realizando a venda de um determinado produto ou serviço, após ter quitado 

todas as suas despesas de operação. 

O lucro de uma empresa é obtido quando uma pessoa realiza uma atividade que visa 

obter benefícios, mesmo já considerando os custos para fazê-la. Essa diferença entre os 

mesmos é reconhecida por lucros quando o resultado da análise for de forma positiva 

(DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2020a). 



20 

 

Lucro desejado pode ser conhecido também como custo da oportunidade. Assim 

como apresenta Ferreira (2017), corresponde a uma remuneração mínima do capital 

investido, comparando a uma remuneração que seria aplicando esse valor no mercado 

financeiro, sendo o lucro mínimo desejado pelo investidor. Pode ser calculado na seguinte 

fórmula como apresenta FERREIRA (2017 p. 14). 

 

�� = ������ô��� �í���
� × ���� 
� ������çã� 

 

Pode-se considerar o lucro líquido como uma ferramenta que mede as quantidades 

de recursos financeiros que a empresa está gerando. O retorno de investimento é 

considerado o medidor para dimensionar o esforço necessário para que possa ser alcançado 

determinados níveis de lucros (BRUNI; FAMÁ, 2010). 

Onde está o lucro, é uma das perguntas mais utilizadas pelos investidores, 

principalmente nos momentos em que recebem as demonstrações financeiras, e 

frequentemente as respostas não são dadas de forma correta, pois não são fornecidas as 

demonstrações dos fluxos líquidos de caixa (MATARAZZO, 2010). 

É previsível que os investidores queiram aumentar seus lucros ao decorrer do 

tempo, e existem inúmeras possibilidades para que isso ocorra, todavia existem condições 

adversas que dificultam a aplicação, como por exemplo, o aumento do preço de seus 

produtos, isso poderá interferir na clientela adquirindo em menor quantidade 

(MATARAZZO, 2010). 

Apesar das teorias que afirmam o conceito de lucro líquido, em contraponto, 

existem resultados negativos, que o empreendedor realizou o investimento, mas não obteve 

o resultado esperado de forma positiva. Existem ainda circunstâncias conhecidas como 

ponto de equilíbrio, que é o momento quem que o valor das receitas e os custos são 

exatamente iguais, não havendo lucros ou prejuízos. 

 

2.2.3 Ponto de Equilíbrio 

 

Entre tantos meios tecnológicos e ferramentas existentes para o controle gerencial 

nas empresas, o ponto de equilíbrio é muito utilizado pelos gestores, pois é uma ferramenta 

de fácil entendimento e visão. Pode-se identificar o valor gasto, o valor recebido em caixa, 

e o que é necessário para quitar as despesas do estabelecimento podendo constatar se o 

mesmo está dando lucro, prejuízo ou se está entre as duas opções (SEBRAE, 2020a). 
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Como complementa Dal Ri (2017) “servindo também para planejar financeiramente 

um investimento em alguma área da empresa. Além disso, ela fornece o nível mínimo de 

atividade em que a empresa deve operar”. Desta forma é possível ter maior entendimento 

dos valores a serem investidos e seus respectivos retornos. 

Para Reis (2017), esse cálculo é utilizado com o objetivo de fornecer informações e 

mostrar qual direção a empresa deve seguir, auxiliando também sobre as vendas, de modo 

que revela que as mesmas devem superar as despesas e os custos. Assim sendo, é utilizado 

como um indicador quantitativo de qual será o lucro ou prejuízo que a empresa terá.  

Wernke (2017) apresenta que na literatura existem diversas formas de explicação 

dos pontos de equilíbrios, possibilitando suprir as necessidades das informações buscadas 

pelos gestores em seus negócios. Ainda sobre o mesmo assunto, o autor explica que as 

fórmulas podem ser adaptadas quanto à necessidade, podendo ser retirados alguns fatores 

como os custos, incrementação do valor de lucro. Dependendo da fórmula e da necessidade, 

o ponto de equilíbrio recebe três tipos de denominações: Ponto de equilíbrio contábil, ponto 

de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico (WERNKE, 2017). 

O ponto de equilíbrio contábil é considerado a ferramenta mais comum e utilizada 

pelos gestores. Com este, é possível identificar qual será a quantidade de produtos ou valor 

mínimo de vendas para que o período analisado seja igual a zero, sem lucros e prejuízos 

(WERNKE, 2017). 

Segundo Bruni e Famá (2010, p. 200), “a análise dos gastos variáveis e fixos torna 

possível obter o ponto de equilíbrio contábil da empresa: representação do volume (em 

unidade ou $) de vendas necessário para cobrir todos os custos e no qual o lucro é nulo”. 

Com ele, dividem-se despesas fixas e os custos pela margem de contribuição, tendo assim, 

o valor necessário para igualar os gastos. 

Para que o gestor possa calcular os valores, ele pode utilizar a fórmula abaixo, de 

modo que os custos fixos são divididos pela margem de contribuição em porcentagem 

encontrada e posteriormente multiplicado por 100 (BLEIL, 2020). 

 

!"� =  
������ #����

���$�� 
� �����%��çã� �� %
 � '(( 

 

Após detectar que uma empresa está operando próximo ao ponto de equilíbrio, 

afirma-se que mais arriscada é sua situação financeira, ou seja, maior é a chance de não 

gerar lucros e consequentemente obter prejuízos (BRUNI; FAMÁ, 2010). Quando 
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analisado corretamente, existem perspectivas para que a situação seja revertida, podendo 

evitar que a empresa entre em falência.  

Por sua vez, o ponto de equilíbrio financeiro possui grande semelhança com o ponto 

de equilíbrio explicado anteriormente. A diferença é que ele exclui da conta depreciações e 

outras despesas que a empresa não precisa necessariamente desembolsar, mas que são 

contabilizadas, o que importa são apenas os gastos realizados para tocar o negócio adiante, 

como despesas administrativas e custos operacionais. 

Na opinião de Bruni e Famá (2010, p. 205) 

O ponto de equilíbrio financeiro corresponde à quantidade que iguala a receita 
total com a soma dos gastos que representam desembolso financeiro para a 
empresa. Assim, no cálculo do ponto de equilíbrio financeiro não devem ser 
considerados gastos relativos a depreciações, amortizações ou exaustões, pois 
estas não representam desembolsos para a empresa. 

Para Bleil (2020) os custos fixos são diminuídos dos custos não desembolsáveis, 

somando as parcelas financeiras que o estabelecimento possui, dividido pela margem de 

contribuição. Sendo possível assim, descobrir qual será o momento em as entradas cobrirão 

todos os custos e passará a gerar lucro. Para tanto, pode ser usada a seguinte fórmula para 

auxílio do gestor (BLEIL, 2020): 

 

!") =
( ������ #���� −  ������ ã� 
����%��á����) + ������� #�������
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Por fim, têm-se o ponto de equilíbrio econômico, com o conceito de apresentar a 

quantidade que a empresa deve obter para que possa cobrir o próprio capital que foi 

investido, seria necessário também o retorno desejado sobre os capitais (BRUNI; FAMÁ, 

2010). Neste, além dos custos, considera-se o custo de oportunidade para indicar o quanto é 

necessário faturar para equilibrar esse fator e tornar a opção vantajosa.  

Na opinião de Wernke (2017), a empresa que deseja determinar uma meta de lucro 

nas suas vendas, é possível utilizar o ponto de equilíbrio econômico, desta forma, encontrar 

o volume de vendas necessário. Neste ponto, é possível também, encontrar o momento em 

que, as receitas totais das vendas são iguais os custos totais, e o negócio não possui lucros 

nem prejuízos. 
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Desta maneira, para que seja possível calcular o ponto de equilíbrio econômico, 

utiliza-se a seguinte fórmula, encontrando assim, o resultado de qual será o valor do 

faturamento que cobrirá todos os custos e despesas (BLEIL, 2020).  

 

!"" =
(������ #���� + ����� 
���*�
�)

���$�� 
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A partir do gráfico abaixo, pode-se compreender que existe, independente do quanto 

é produzido mesmo que não exista nenhuma venda, o custo fixo efetivo, da mesma 

maneira, existe também um custo variável que acompanha o volume de vendas, até um 

ponto em que, somado aos custos fixos, se encontra com a receita da empresa. Este é o 

ponto de equilíbrio no qual as vendas cobrem exatamente os custos totais.  

 

Figura 1 – Ponto de Equilíbrio 

 
Fonte: Dicionário Financeiro (2020c). 

 

 Quando uma empresa possui somente um produto ou serviço, calcular seu ponto de 

equilíbrio contábil, econômico ou financeiro pode ser considerado de forma simples em 

obtê-lo. Quando possui mais de uma demanda o processo começa a ser dificultado, pois são 

vários produtos e várias quantidades, o que acaba se perdendo um pouco da qualidade do 

resultado. Para que seja possível um melhor resultado seria necessária uma divisão dos 

gastos fixos por uma média de contribuição média (BRUNI; FAMÁ, 2010). 
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2.3 CUSTOS E DESPESAS 

 

Na importante tarefa da tomada de decisões, é necessário que as informações 

estejam corretas. Saber identificar e mensurar os custos dos produtos e serviços se torna 

indispensável para a organização. “Uma gestão de custos bem estruturada abre 

oportunidades para o gestor obter informações úteis na tomada de decisão, bem como, 

proporcionar a emissão de relatórios pelos quais é possível acompanhar a evolução da 

empresa” (BLEIL et al., 2009). 

A estruturação de um sistema é composta pela coleta de dados definidos e separados 

quanto a sua descrição, fazendo com que o controle das informações fique de forma clara e 

também a contabilização dos custos de forma detalhada, impactando no controle da 

empresa. É fundamental que o gestor, nesse momento, esteja munido de ferramentas e 

meios que conduzam as informações para uma gestão eficaz e eficiente.  

Outro fator relevante se detém na coleta e mensuração de dados, o uso de um 

sistema de custos relaciona-se a um sistema de informações que retém dados do uso quanto 

a apropriação de matéria-prima, mão de obra e aos fatores indiretos de fabricação 

(GUERREIRO, 2011). 

Interferindo na sua decisão de compra, o gestor da empresa necessita ter 

conhecimento do seu catálogo de produtos, de seu estoque e controle das vendas, para 

evitar possíveis desperdícios de valor financeiro que a empresa pode ter parado de seu 

estoque. Segundo a definição de Guerreiro (2011, p. 57), 

Para finalidades gerenciais, é fundamental o entendimento do comportamento dos 
custos em relação ao comportamento do volume de produção e venda. O modelo 
econômico da empresa e a correspondente equação do lucro da empresa 
evidenciam os dois elementos fundamentais que compõem o custo total: custos 
fixos e variáveis.  

Pode-se dividir as despesas e custos em duas partes, as variáveis que são aqueles 

que são medidos através da quantidade produzida ou até mesmo as que tem seu consumo 

influenciada pela atividade principal da empresa, citando alguns exemplos tem-se: a mão de 

obra direta, matéria prima, energia elétrica. E os fixos, que são aqueles que independente de 

ter ou não produção, venda de produtos, eles estarão lá, como por exemplo, o aluguel, 

despesas administrativas, depreciação dos bens (NASCIMENTO; SOUZA JÚNIOR; 

GUEDES, 2019). 
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Para Guimarães Neto (1999) a depreciação dos bens é considerada como o custo do 

desgaste dos bens quanto a sua utilização ao decorrer dos anos, é a perda gradual de sua 

capacidade diante a compra. Este cálculo é aplicado naqueles bens que foram adquiridos 

para serem usados por mais de um ano.  

A Receita Federal é a responsável pela criação da tabela de bens e taxas de 

depreciação por ano, determinando também a estimativa de vida útil dos bens: imóveis - 25 

anos, veículos e comput6adores - 5 anos, para a maioria das máquinas, equipamentos, 

móveis e utensílios - 10 anos (DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2020b). Conforme a Tabela 1 

tem-se os principais bens utilizados para os cálculos de depreciação: 

 

Tabela 1 – Taxa de depreciação dos principais bens 
Tipo de bem Taxa anual 

Edificações 4% 
Instalações 10% 
Móveis e utensílios 10% 
Máquinas e equipamentos 10% 
Ferramentas 15% 
Computadores e equipamentos de informática e comunicação 20% 
Veículos com capacidade de até 10 passageiros 20% 
Veículos de mercadoria, incluindo boa parte dos caminhões 25% 
Tratores 25% 

Fonte: Dicionário Financeiro (2020b). 

 

Para Reis (2018), a depreciação pode ser entendida como um recurso contábil a fim 

de atribuir custos financeiros ao longo de sua vida útil em ativos tangíveis, ou seja, bens 

materiais que podem ser tocados. Logo, esse valor não interfere na movimentação do caixa, 

mas sim indica qual o valor utilizado neste bem ao longo dos anos. 

 

2.4 INVESTIMENTO 

 

Nos dias atuais, é notável o crescimento do desejo que as pessoas têm em ser dono 

do seu próprio negócio, apesar de todos os investimentos possuírem riscos, alguns mais 

outros menos. Para Rebelatto (2004, p. 18) “o termo projeto de investimento, pode ser 

definido como execução de algo futuro para atender as necessidades ou aproveitar as 

oportunidades”, existe inúmeros tipos de investimentos adequados para cada objetivo.  

No ponto de vista da Planejar (2019, p. 69): 

Investidores mais jovens ou no início da fase adulta, com longo horizonte de 
tempo pela frente, estão mais dispostos a aceitar os riscos inerentes aos 
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investimentos, sendo razoável que parte dos recursos seja destinada a 
investimentos de mais risco em busca de crescimento do capital investido. 
Na idade mais elevada, ou períodos mais curtos de aplicação, ou ainda, em razão 
da natureza dos recursos aplicados, é prudente que toda a carteira ou a maior 
parte dela esteja investida em aplicações conservadoras com o objetivo de 
preservar o capital. 

A decisão de investir é de natureza complexa, é necessário desenvolvimento de uma 

teoria que possa explicar e prever as pretensões na decisão de investir. A primeira ideia 

surge aliada ao termo de retorno esperado: se os ganhos futuros forem bons, terá valor o 

investimento (CLEMENTE; SOUZA, 2001). Ainda para os mesmos, tem-se como 

sugestão, quanto melhor for o nível de informação que antecede a aplicação, menor será o 

nível de risco a qual o administrador está sujeito. 

Para Congo (2019) é muito comum as palavras investir e poupar serem confundidas, 

poupar significa guardar dinheiro, mudar os hábitos financeiros, reduzir as despesas, criar o 

hábito de guardar certa quantia para poder comprar algo de maior valor. Ao investir é 

essencial que exista objetivos, pois de certa forma o valor será gasto e o retorno virá com o 

tempo (TEMPEL, 2017).  

A mudança da localização de um empreendimento pode ser utilizada de forma 

estratégica. A busca da melhoria na posição de mercado pode alcançar maior sucesso, 

quando associado ao seu potencial de geração de lucros futuro. Com isso, inicia-se a 

trajetória de valorização do setor, mas que quando afrontadas às externalidades, ocasionam 

a desvalorização do capital. No caso de externalidades positivas, as expectativas aumentam 

fortemente em curto prazo (CLEMENTE; SOUZA, 2001).  

Como caracteriza Cerbasi (2013, p. 27): 

No começo, investir parece uma tarefa muito difícil. E é mesmo. Afinal, estamos 
falando de dinheiro, aquilo que teoricamente tudo compra, que nos dá poder, que 
motiva a corrupção e que todos querem mais, cada vez mais. Por ser tão desejado, 
quem o tem evita dividir com as outras suas receitas pessoais para conquistá-lo, o 
que faz com que as orientações, muitas vezes, sejam difusas e em linguagem 
compreensível para poucos – normalmente, apenas para aqueles que já têm 
dinheiro. Por motivar a corrupção, as alternativas de multiplicação de dinheiro – 
chamadas de investimentos, quando lícitas – são extremamente reguladas e 
fiscalizadas, o que nos obriga a lidar com um mar de normas, exigências, 
proibições e complicações burocráticas. 

Como citado anteriormente por Clemente e Souza (2001) realizar investimentos e 

obter sucesso demanda a necessidade de algum tempo, exige controle do investidor, foco e 

atenção nas demandas e detalhes minuciosos que no final fazem toda a diferença. Os 

autores ainda complementam que, todo investimento possui riscos, e a menção do termo 
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risco precisa ser diferenciada entre duas situações: a de risco, assim como sabemos as 

possíveis probabilidades e a de incerteza, em que se sabem as circunstâncias, mas não a 

previsão de ocorrência. 

Para que a escolha do negócio a ser investido, seja a mais assertiva possível, é 

necessário conhecer todas as alternativas existentes, colher o máximo de informações, 

analisar itens, de forma que as alternativas diminuam até ficar entre as opções que tem 

maiores chances, e diminuir os riscos de fazer a escolha errada.  

Para Matarazzo (2010) os financiamentos podem ser considerados como uma forma 

de recursos que as empresas podem utilizar durante um período servindo como alicerce de 

apoio para que os investidores possam colocar seus planos em prática. Este pode ser 

devolvido em forma de parcelas, tornando-se de maneira mais fácil a devolução que o 

investidor necessita fazer, podendo também ter um período de carência para que o 

investidor consiga dar os primeiros passos (MATARAZZO, 2010). 

  Desta forma, Cardoso (2020) complementa que objetivo por trás dos financiamentos 

é realizar investimentos, afinal o que o financiador busca, é obter fundos para a realização 

dos mesmos, correndo os riscos que financeiros associados a existência. Ainda para o autor, 

da mesma forma que os financiamentos auxiliam de maneira positiva o investidor, pode 

também, fazer com que a empresa entre em um círculo vicioso de parcelas a pagar, sendo 

realizados novos financiamentos para quitar financiamentos anteriores. 

Outro fator que pode prejudicar o andamento dos investimentos é o atraso de suas 

despesas, por ocasionar juros e multas altíssimas para serem pagas, sendo um valor mal 

aproveitado e sem retorno. A crise afeta a obtenção de crédito, isto se dá devido às 

restrições do crédito mais barato e a necessidade das empresas na busca de recursos e 

investimento para a sua sustentabilidade empresarial (LEITE, 2009). 

Inicialmente costuma-se ter investimentos focados na construção de estruturas 

físicas e matéria prima, e outro para o capital de giro, que compõe reservas de dinheiro para 

suprir necessidades financeiras do dia a dia. Na opinião de Guerreiro (2011, p. 84):  

Os gestores demandam de dois tipos de investimentos para o desenvolvimento 
das operações da empresa: o primeiro é capital de giro, que é formado por vários 
itens, tais como o caixa mínimo financeiro necessário para as operações, contas a 
receber e estoques diversos menos as dívidas com fornecedores. O segundo é o 
ativo imobilizado, composto por equipamentos, máquinas, edificações, veículos, 
etc. 

Ainda sobre a mesma linha de raciocínio, Leite (2009) completa que, em tempos de 

crise, muitas empresas necessitam adequar os gastos comportamentais a fim de reduzir 
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custos. A tarefa é: modificar e adequar processos operacionais, reduzir riscos, controlar 

melhor as despesas, realizar o aprimoramento contínuo e, principalmente, promover o 

constante intercâmbio de informação em todos os níveis da empresa: colaboradores, 

diretores e acionistas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Entende-se a metodologia, como um instrumento básico para a busca do 

conhecimento, utilizando procedimentos, para se chegar ao resultado esperado 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Assim como define Fonseca (2016) é um conjunto de 

métodos racionais pré-estipulados para a investigação e construção do conhecimento. 

Dessa forma, o conteúdo da pesquisa, pode ser divido em quatro subseções, 

deixando de forma mais clara e objetiva, abordando informações sobre a caracterização da 

pesquisa, unidade de estudo, coleta e análise dos dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho teve sua pesquisa de natureza teórica empírica, pois nele 

utilizaram-se dados retirados e analisados com base nas experiências adquiridas no dia a 

dia, associados em comprovações científicas que serviram como base da pesquisa. Logo 

“imprescindível correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando por um modelo 

que sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou 

levantados” (PRODANOV; FREITAS, 2013 p. 131). 

Quanto à natureza empírica, na opinião de Fachin (2006, p. 14): 

o conhecimento empírico é adquirido independentemente de estudos, pesquisa, 
reflexões ou aplicações de métodos. Em geral, é um conhecimento que se adquire 
na vida cotidiana e, muitas vezes, ao acesso fundamentado apenas em 
experiências vivenciadas ou transmitidas de uma pessoa para outra, fazendo parte 
das antigas tradições. Esse conhecimento também pode derivar das experiências 
casuais, por meio de erros e acertos, sem a fundamentação dos postulados 
metodológicos.  

Quanto ao objetivo do trabalho, caracterizou-se como exploratória e descritiva. Para 

Gil (2002), o objetivo é explorar um problema, cujo estudo tem como intuito descobrir 

variáveis significativas que auxiliem encontrar o resultado. Ainda para o autor “representa 

um período de investigação informal e relativamente livre, no qual o pesquisador procura 

obter, tanto quanto possível, entendimento dos fatores que exercem influência na situação 

que constitui o objeto de pesquisa” (2002, p. 130). E descritiva “quando o pesquisador 

apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. Visa a descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52). 
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Quanto ao tratamento e análises dos dados classifica-se como quantitativa, de modo 

que, determinou-se a relação de dados e a proporção numérica, a mesma não foi feita ao 

acaso, mas sim, aproximado as unidades levantas dos elementos aos números reais 

(FACHIN, 2006). Para o presente estudo, foi realizado o levantamento e análise dos 

números coletados a partir dos dados que a empresa forneceu, pode servir de base para o 

resultado obtido quanto aos valores gastos para a mudança e o seu ponto de equilíbrio. Os 

dados são expressos com medidas numéricas, sempre que possível, e o pesquisador deve 

ser paciente e não ter pressa, não se deve fazer uso de valor, mas deixar que os dados 

levarem à uma solução real (LAKATOS; MARCONI, 2012). 

A pesquisa obteve sua base em conteúdo científico bibliográfico, pois forneceu 

material que contribuíram na formação da ideia. É elaborada a partir de documentos já 

publicados como, artigos científicos, monografias, tese, entre outros, tendo como objetivo 

deixar o pesquisador em contato direto com os assuntos estudado (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). 

Quanto ao procedimento técnico considerou-se um estudo de caso, caracterizado 

dessa forma por ser um estudo intenso. O estudo de caso é um tipo de pesquisa amplamente 

usada pela ciência social e biomédica, pois ela consiste em um profundo estudo de um ou 

poucas quantidades, sendo permitido uma ampla e detalhada análise (GIL, 2010). 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

O presente trabalho foi realizado em um estabelecimento comercial localizado na 

Avenida Sete de Setembro, centro da cidade de Tapejara, Rio Grande do Sul, Brasil. Tem 

como principal diferencial de seus concorrentes, os seus horários de funcionamento, sem 

fechar ao meio dia e estendidos até 21h30min. Atendimento de segunda a segunda, 

inclusive em feriados. Dispõe de uma diversificada e ampla linha de produtos buscando 

atender e satisfazer os clientes.  

O supermercado é administrado pela proprietária a qual também é responsável pela 

gestão financeira do negócio. Conta com o número de sete funcionários e está atuando no 

mercado há quatro anos.  
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

Para Lakatos e Marconi (2010, p. 149) “é tarefa cansativa e toma, quase sempre, 

mais tempo do que se espera. Exigem do pesquisador paciência, perseverança e esforço 

pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom tempo de preparo anterior”. É 

de extrema importância a coleta correta dos dados, para que seja eliminando quaisquer 

riscos de erros de digitação e lançamento, para que o resultado seja encontrado da forma 

mais assertiva possível. 

Nesta etapa, os dados coletados para realização desse estudo foram obtidos através 

de entrevista semiestruturada (Apêndice A) com a proprietária buscando um melhor 

entendimento sobre as finanças e administração do negócio até o presente momento. 

A coleta de dados para análise consiste em dados primários, como trata Prodanov e 

Freitas (2002) são dados extraídos da realidade, recebem este nome por se tratarem de 

informações coletadas diretamente com a fonte geradora e pesquisador, não se encontram 

em nenhum outro tipo de documento. Também foram coletadas informações de anotações 

realizadas pela proprietária juntamente relatórios fiscais e contábeis fornecidos pelo 

escritório de contabilidade.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para Lakatos e Marconi (2010 p. 152): 

na análise o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do 
trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações, e procura 
estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses 
formuladas. Estas são comprovadas ou refutadas, mediante a análise. 

No presente trabalho, os dados adquiridos foram coletados através de conversa com 

a gestora e de anotações manuais que a mesma possuía, juntamente com relatórios que 

foram fornecidos pela contabilidade. Deste modo, foi possível obter as informações 

necessárias para o desenvolvimento e conclusão do trabalho. 

Posteriormente os dados foram organizados e lançados em planilhas de Excel, 

separados por competências e tipos de gastos, lançados também, os valores que serão 

utilizados na reforma e valores das parcelas até a quitação dos mesmos. Após este processo, 

foram realizados os cálculos de margem de contribuição, lucro desejado e os pontos de 

equilíbrio dos meses em estudo.  
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Assim, sendo possível a transformação de números em informações, possibilitando 

que a gestora tivesse maior clareza na compressão da realidade ocorrida. Os dados foram 

apresentados através de planilhas e tabelas. Além de permitir as análises para se chegar ao 

objetivo proposto inicialmente, busca-se que a proprietária possa fazer uso, dando 

continuidade do gerenciamento do negócio.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto aos resultados e discussões, segundo a afirmação de Prodanov e Freitas 

(2013, p. 112), “a análise e a interpretação desenvolvem-se a partir das evidências 

observadas, de acordo com a metodologia, com relações feitas através do referencial teórico 

e complementadas com o posicionamento do pesquisador”. Assim, obtendo as informações 

necessárias para a conclusão do trabalho.  

Portanto, na busca de resultados, aplica-se a análise do ponto de equilíbrio com base 

nos objetivos estabelecidos inicialmente para o supermercado. Neste contexto, o estudo 

estrutura-se em duas grandes seções seguintes, a caracterização da unidade de estudo e a 

sua devida análise dos resultados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado em um Supermercado na cidade de Tapejara, Rio 

Grande do Sul, que teve abertura do seu CNPJ em 17 de março de 2016 e início de suas 

atividades em 28 de abril do mesmo ano. Como principais donos, um casal da própria 

cidade, que não tinham Score suficiente para abrir a empresa, desta maneira, buscaram 

recursos em sócios, no qual a atual proprietária entrou com o nome, e um outro casal 

investiu dinheiro.  

Sete meses após a abertura do mesmo, as vendas não estavam sendo suficientes para 

cobrir o valor investido e para retirada dos sócios, foi então que aconteceu a saída dos dois 

casais da sociedade. Neste momento foi necessário fazer o primeiro financiamento no valor 

de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para poder quitar as contas e dividir o valor 

restante entre os antigos sócios, para cobrir uma parte do valor investido. 

 A atual proprietária assumiu o mercado desde então, em abril de 2017. Assim, o 

supermercado acabou entrando em um ciclo vicioso, ao qual foi necessário realizar um 

novo investimento no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para poder quitar o 

financiamento antigo, pagamento aos antigos sócios e novas dívidas que haviam surgido na 

época.  

Visto que, desde o início, o diferencial do supermercado eram os horários de 

funcionamento, com atendimento até as 21h30min e aberto nos finais de semana e feriados. 

Para ter uma mão de obra de menor valor, a proprietária trabalhava com o irmão e tinha 

auxílio de amigos nos finais de semana. Com o passar dos meses, teve a necessidade da 
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contratação de uma nova funcionária, o serviço não era dividido por setores, e sim, todos 

sabiam fazer de tudo dentro da empresa. 

No segundo semestre do ano de 2019, a proprietária precisou dar um grande passo 

em seu negócio, ao qual teve que optar por aumentar o espaço e adequação do 

estabelecimento para que pudesse atrair maior número de clientes em sua rede, com isso 

houve nova contratação de funcionários, diversificada linha de produtos, e uma pequena 

padaria que até então não existia. O que ocorreu neste momento foi a falta de planejamento 

para o investimento realizado. E, por mais que as vendas tenham aumentado 

consideravelmente, a falta de controle da gestão, acabou interferindo no supermercado.  

Com objetivo de aumentar ainda mais as vendas, a proprietária optou em realizar 

uma nova mudança no segundo semestre de 2020, optando por ampliar a peça em que o 

estabelecimento está alocado. Desta forma, será possível ter maiores diferenciais dos seus 

concorrentes, com a abertura de padaria completa, açougue e ambiente com mezanino para 

que os clientes possam usufruir do espaço para lanches e momentos de lazer, aproveitando 

os horários estendidos de atendimentos. 

Os dados aqui expostos servem de base para caracterizar a unidade em estudo, de 

modo que, facilite o entendimento da situação financeira em que o supermercado se 

encontra nos dias atuais. Tornando possível assim, a melhor compreensão da análise e os 

resultados que serão apresentados ao decorrer do trabalho. 

Portanto, com o novo investimento em vista, houve a necessidade de um 

planejamento prévio para que a proprietária tivesse conhecimento do seu ponto de 

equilíbrio. Logo, obtendo informações se o negócio continuará sendo sustentável, também 

servindo de base para o presente trabalho, no qual terá suas análises exibidas na 

apresentação dos resultados. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para que pudesse ser realizado o estudo, de modo que, inicialmente a proprietária 

não possuía controle sobre a gestão financeira de seu estabelecimento, foi essencial criar 

um meio de organizar as informações que estavam sendo levantadas para o orçamento da 

atual reforma. Ocorreu então a coleta dos valores, quanto às vendas mensais, calculado o 

custo com mercadoria, e despesas variáveis, e por fim, a organização dos gastos fixos e 

orçamento para reforma. 
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Uma vez que, foram buscados dados junto a contabilidade, porém os mesmos não 

puderam ser utilizados, já que, existiam divergências entre as informações dos relatórios 

contábeis e o disponibilizado pela gestora do supermercado. Desta forma, o estudo seguiu 

com os dados fornecidos pela empresa, assim, tornando possível o conhecimento da 

situação real do supermercado e desta forma, poder resolver os objetivos propostos.  

Para isso, foi necessário lançar os itens e seus respectivos valores orçados, 

juntamente com o número de parcelas e início de pagamento. Assim, a proprietária pôde 

visualizar como seria a sua situação financeira com os valores investidos para a reforma. O 

planejamento realizado consta conforme Tabela 2, vale ressaltar, que os lançamentos foram 

feitos em todos os meses que haverá parcelas a pagar e a planilha foi encaminhada para a 

proprietária, de modo que, seja possível acompanhamento e ajustes, se necessário, no 

decorrer dos meses futuros (Apêndice B). 

 
Tabela 2 – Dados levantados sobre os gastos para a reforma 

Itens Valor Setembro Outubro Novembro 
Câmara fria e climatização do açougue R$ 28.700,00 R$ 3.587,50 R$ -  R$ 3.587,50 
Fachada do mercado R$ 10.000,00 R$ -  R$ -  R$ -  
Mémi - instalação elétrica R$ 2.000,00  R$ -  R$ -  R$ -  
Metalúrgica R$ 25.000,00  R$ -  R$ -  R$ 5.000,00  
Maderite R$ 2.200,00  R$ -  R$ -  R$ 366,66  
Divilux R$ 7.000,00  R$ -  R$ -  R$ 1.166,66  
Cadeiras R$ 3.091,00 R$ -  R$ -  R$ 515,16 
Mesas R$ 3.000,00  R$ -  R$ -  R$ 500,00  
Móveis sob medida R$ 30.000,00  R$ -  R$ -  R$ -  
Alvará dos Bombeiros R$ 2.000,00  R$ -  R$ 2.000,00  R$ -  
Computadores e acessórios R$ 6.500,00  R$ -  R$ -  R$ -  
Gesso R$ 5.000,00  R$ -  R$ -  R$1.250,00  
Cestas e carrinhos R$ 11.250,00  R$ -  R$ -  R$ -  
Ilhas R$ 36.000,00  R$ 6.000,00  R$ -  R$ -  
Equipamentos do açougue R$ 13.000,00  R$ -  R$ -  R$ 1.857,14  
Equipamentos para mercado R$ 212.000,00  R$ 43.000,00   R$ 5.000,00  R$ 5.000,00  
Utensílios para padaria e açougue R$ 4.000,00  R$ -  R$ -  R$ 666,66  
Advogado - registro da marca R$ 3.000,00  R$ -  R$ 1.000,00  R$ 1.000,00  
Divisórias mercado R$ 7.000,00  R$ -  R$ -  R$ 1.400,00  
Divisórias açougue R$ 33.000,00  R$ -  R$ -  R$ 4.125,00  
Pinturas R$ 7.600,00  R$ 2.000,00  R$ 560,00  R$ 560,00  
PPRA- PCMSO R$ 1.500,00  R$ -  R$ -  R$ -  
Máquina de assar frango R$ 7.000,00  R$ -  R$ 1.400,00  R$ 1.400,00  
Uniformes R$ 2.000,00  R$ 400,00  R$ 400,00  R$ 400,00  
Leitores de código de barra R$ 17.520,00  R$ -  R$ 2.190,00  R$ 2.190,00  
PRONANPE em 36x R$ 70.000,00  R$ -  R$ -  R$ -  
TOTAL R$ 549.361,00  R$ 54.987,50  R$ 12.550,00  R$ 30.984,78  
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2020). 

 

Nota-se na Tabela 2, juntamente com o restante dos dados do Apêndice B, o alto 

valor a ser investido na reforma do estabelecimento, principalmente no que se refere aos 

equipamentos a serem adquiridos. Uma vez que, a reforma não fosse a curto prazo e não 
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houvesse urgência na entrega de todos os itens necessários, os mesmos poderiam ser 

negociados a fim de, melhorar o prazo e condições de pagamento e até mesmo, comparar 

valores com diferentes fornecedores. Deste modo, deixando o mercado em melhor condição 

financeira ao passar por este período, atual e pós-investimento. 

Em suma, é necessária a utilização de orçamentos para alinhar as metas aos 

objetivos. Assim como, “definir as condições de trabalho com estimativas de vendas, custo 

de aquisição da matéria-prima, contratação da mão de obra, enfim, dos custos que são 

exigidos às empresas, pois o planejamento financeiro determina as diretrizes de mudanças 

numa empresa” (CAPEL; MARTINS, 2012, p. 34). 

Ainda sobre o assunto, tem-se a complementação de Dodl e Barros (2011), a 

organização financeira de um estabelecimento pode influenciar as pessoas a atuarem de 

forma mais racional, em busca de soluções mais adequadas e responsáveis, voltadas a 

maior obtenção de bem-estar financeiro. De modo que, o Supermercado não conta com 

uma organização formal, apenas a gestora tem acesso às informações de controle 

financeiro, entradas e saídas, além de que muitos outros elementos são encontrados nas 

anotações em cadernos e bilhetes, como também, outras existentes apenas na mente da 

gestora.  

Como forma de aperfeiçoar o controle da gestão financeira do estabelecimento, as 

planilhas foram personalizadas conforme a necessidade do andamento do negócio, 

juntamente com as informações coletadas. Foi projetada, para a proprietária, uma planilha 

de gastos mensais fixos (Apêndice C) e também a planilha de DRE mensal, conforme o 

exemplo que consta na Tabela 3, os dados dos demais meses constam no Apêndice D. 

 

Tabela 3 – DRE projetado para o mês de novembro 
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE R$ % 
RECEITA BRUTA (RB)  R$ 280.000,00  100% 
 Vendas à vista  R$ 280.000,00  100,00 
 Vendas a prazo  R$ -  0,00 
(-) CUSTOS VARIÁVEIS  R$ 168.000,00  60,00 
 Custo da Mercadoria Vendida  R$ 168.000,00  60,00 
 Outros Materiais  R$ -  0,00 
(-) DESPESAS VARIÁVEIS  R$ 19.600,00  7,00 
 Impostos sobre vendas  R$ 19.600,00  7,00 
 Comissões sobre vendas  R$ -  0,00 
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (MC)  R$ 92.400,00  33,00 

    
(-) GASTOS FIXOS MENSAIS (GF)  R$ 72.537,34  100% 
Pró-labore  R$ 5.000,00  6,89% 
Despesas com funcionários  R$ 26.017,93  35,87% 
Despesas com Escritório Contábil  R$ 1.000,00  1,38% 
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Despesa com aluguel  R$ 11.000,00  15,16% 
Despesa com taxa de manutenção e porcentagens de cartão  R$ 750,00  1% 
Despesas com juros de empréstimos  R$ 2.297,96  3,17% 
Despesa com publicidade e propaganda  R$ 1.500,00  2,07% 
Despesa com sistema interno  R$ 150,00  3,00% 
Despesa com monitoramento e segurança  R$ 400,00  0,55% 
Despesa com telefone  R$ 35,00  0,05% 
Despesa com internet  R$ 200,00  0,28% 
Despesa com gás  R$ 2.000,00  2,76% 
Despesas com energia elétrica  R$ 15.000,00  20,68% 
Despesas com água  R$ 300,00  0,41% 
Despesa com aluguel da máquina de café  R$ 250,00  0,34% 
Despesa com aluguel de impressora  R$ 60,00  0,08% 
Despesa com bobinas  R$ 250,00  0,34% 
Despesa com sacolas  R$ 800,00  1,10% 
Despesa com embalagens para lanches da padaria  R$ 600,00  0,83% 
Despesa com material de escritório  R$ 150,00  0,21% 
Despesa com material de limpeza  R$ 150,00  0,21% 
Despesa com veterinário para funcionamento do açougue  R$ 783,75  1,08% 
Despesa com mensalidade de desinsetização R$ 170,00 0,23% 
Despesa de EPI funcionários R$ 300,00 0,41% 
Depreciação  R$ 3.372,70  4,65% 
(=) RESULTADO DO MÊS  R$ 19.862,66  7,09% 

Fonte: elaborado pela autora com base em Bleil (2020). 

 

Os dados apresentados na Tabela 3 foram levantados juntamente com a proprietária, 

com base em informações que a mesma possuía, bem como a projeção futura idealizada. 

Assim, foram organizados para que seja possível encontrar o ponto de equilíbrio pré e pós-

reforma. Com isso, a proprietária poder acompanhar mensalmente os resultados obtidos, foi 

gerado a DRE do período em estudo, no qual tem-se a situação detalhada do supermercado. 

Logo, faz-se necessário para poder conhecer e controlar a sua empresa no confronto dos 

custos e receitas. 

Para Rios (2002), com todos os componentes dos resultados operacionais mensais, é 

possível ter em mãos, quando detalhado, uma ótima ferramenta para poder identificar os 

custos e ganhos. Pode-se também, comparar o planejado com o realizado, sendo possível 

efetuar ajustes sempre que houver demanda.  

Na opinião de Dodl e Barros (2011, p. 175) “tais aprimoramentos na organização 

financeira se traduzem em mudanças no comportamento financeiro e na forma de tomada 

das decisões financeiras que, a partir da compreensão dos conceitos financeiros são 

incorporados a rotina”. Deste modo, a fim de servir para auxílio na organização do 

estabelecimento, as planilhas contendo os cálculos entregues para a gestora do 

supermercado, no qual a mesma poderá, desde já, aplicá-la em sua rotina financeira.  
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Conforme Capel e Martins (2012. p. 31) “para ter um bom desempenho, a 

organização deve planejar com inteligência suas finanças, a fim de se preparar para o 

previsto e o inesperado, pois o setor financeiro é muito instável”. Para que isso fosse 

possível, tornou-se essencial estabelecer uma estrutura financeira, formando a base para a 

organização dos dados e consequentemente utiliza-los na gestão. Uma vez que, os relatórios 

enviados pela contabilidade, não puderam ser utilizados, diante as divergências de 

informações com os dados fornecidos pela administradora.  

Com os dados coletados e organizados, pôde-se iniciar o cálculo do ponto de 

equilíbrio da empresa. Para que pudesse ser calculado, como apresentado na proposta dessa 

pesquisa foi necessário primeiramente calcular a sua margem de contribuição. Como 

orienta os autores Oliveira, Souza e Oliveira (2018) através da margem de contribuição seja 

ela, unitária ou pelo total, é possível ter uma melhor compreensão quanto a rentabilidade do 

negócio. Para a empresa, foi calculado pelo valor total das mercadorias vendidas e não por 

um produto em específico. 

Efetuaram-se os cálculos, baseado nos valores mensais de junho, julho e agosto 

referentes ao período anterior à reforma. Com a ideia da ampliação, novas projeções 

precisaram ser estabelecidas, então, para os meses de setembro, outubro e novembro os 

valores com os futuros gastos e projeções do novo investimento formam realocados em 

uma nova tabela, para comparativo até a conclusão do mesmo. Foi então calculada a 

margem de contribuição, através da fórmula (PAULA, 2014c): 

 

�� = ����� 
�� ��
�� − (������ ����á���� + 
������� ����á����) 

 

Foram coletadas informações dos valores mensais das vendas de junho a agosto e 

projeção das vendas que a proprietária espera ter dos meses de setembro a novembro, 

juntamente com o valor de custo de mercadoria. No qual, a mesma informou ser 60% das 

vendas mensais e o valor dos impostos de 7% informados pelo escritório de contabilidade. 

Desta forma, tornou-se possível calcular a margem de contribuição dos meses analisados, 

conforme apresenta a Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Margem de contribuição 
Mês de junho Mês de julho 

MC=R$ 136.759,15-(R$ 82.055,49+R$ 9.573,14) MC=R$ 135.551,12-(R$ 81.330,67+R$ 9.488,58) 
MC=R$ 136.759,15 – R$ 91.628,63 MC=R$ 135.551,12 – R$ 90.819,25 
MC=R$ 45.130,52 MC=R$ 44.731,87 
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Mês de agosto Mês de setembro 
MC=R$ 152.058,54-(R$ 91.235,12+R$ 10.644,10) MC=R$ 185.164,39-(R$ 111.098,63+ R$ 12.961,51) 
MC=R$ 152.058,54 – R$ 101.879,22 MC=R$ 185.164,39 – 124.060,14 
MC= R$ 50.179,32 MC=R$ 61.104,25 
  

Mês de outubro Mês de novembro 
MC=R$ 250.000,00-(R$ 150.000,00+R$ 17.500,00) MC=R$ 280.000-(R$ 168.000,00+R$ 19.600,00) 
MC=R$ 250.000,00 – R$ 167.500,00 MC=R$ 280.000,00 – R$ 187,600,00 
MC=R$ 82.500,00 MC=R$ 92.400,00 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Nos cálculos que constam na Tabela 4, os valores utilizados para a venda mensal 

obtida de junho a agosto foram gerados pelo sistema interno do supermercado, nos meses 

seguintes, o valor utilizado foi provisionado pelo o que a gestora pretende vender. Pode-se 

perceber, que as margens de contribuição encontradas nos três primeiros meses, ficaram 

com valores menores, pois ainda não havia iniciado a reforma do estabelecimento. Ao 

analisar os valores da margem de contribuição encontrada, comparado com os demais 

gastos fixos existes (Apêndice C), os mesmos, são praticamente insuficientes para quitar as 

demais contas deste período, uma das justificativas que podem ser utilizadas, é pela falta de 

controle na gestão financeira que estava ocorrendo.  

Para os meses de setembro e outubro, o valor encontrado é praticamente o dobro do 

período anterior, todavia, vale ressaltar que são meses com valores provisionados com o 

que a proprietária deseja. Desta forma, os valores encontrados são superiores aos valores de 

gastos fixos provisionados. No mês de novembro o cenário é alterado novamente, pois este 

mês é o qual tem início em grandes números de parcelas pertinentes a reforma.  

Além de ser um indicador da empresa, após ser calculada a margem de 

contribuição, é possível realizar os demais cálculos de pontos de equilíbrio existentes no 

presente trabalho. Uma vez que, o ponto de equilíbrio é encontrar o valor mínimo que 

precisa ser faturado na empresa. Quanto maior for a porcentagem de MC, melhor será, pois, 

o valor para quitação das variáveis fica mais alcançáveis, se a porcentagem for menor, 

maior terá que ser as vendas.  

Sendo que, o valor em percentual encontrado é de 33%, e servirá de base para a 

resolução dos demais cálculos. Será utilizado o MC em porcentagem, pelo fato de ser mais 

viável para o estabelecimento, uma vez que o objetivo não é descobrir o número de 

unidades a ser vendido e sim de um valor total para as vendas em geral. 

Primeiramente, foi calculado o ponto de equilíbrio contábil. De forma clara e 

objetiva é possível compreender o significado deste indicador, como cita Betiol, Tanahara e 

Franco (2011, p. 49) “O Ponto de Equilíbrio Contábil é obtido quando há volume (em 
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unidade ou R$) suficiente para cobrir todos os gastos fixos, ou seja, o ponto em que não há 

lucro ou prejuízo contábil”. Esse é obtido através da seguinte fórmula (BLEIL, 2020). 

 

!"� =  
������ #����

���$�� 
� �����%��çã� �� %
 � '(( 

 

O indicador foi calculado mês a mês, de tal forma, como o período de análise 

determinado e citado anteriormente, os valores que serviram de base, foram retirados da 

planilha de DRE conforme modelo da Tabela 3 e Apêndice D. Os resultados podem ser 

observados na Tabela 5: 

 
Tabela 5 – Ponto de equilíbrio contábil 

Mês de junho Mês de julho 

PEC =  
36.600,50 

33
 x 100 

PEC =  1.109,11 x 100 
!"� =  8$ ''(. :'(, ;' 

PEC =  
39.171,65 

33
 x 100 

PEC =  1.187,02 x 100 
!"� =  8$ ''?. @(', :@ 

  
Mês de agosto Mês de setembro 

PEC =  
43.389,45 

33
 x 100 

PEC =  1.314,83 x 100 
!"� =  8$ 'B'. C?B, '? 

PEC =  
42.167,49 

33
 x 100 

PEC =  1.277,80 x 100 
!"� =  8$ 'D@. @?(, D@ 

  
Mês de outubro Mês de novembro 

PEC =  
51.871,63 

33
 x 100 

PEC =  1.571,87 x 100 
!"� =  8$ 'E@. '?;, @; 

PEC =  
72.537,34 

33
 x 100 

PEC =  2.198,10 x 100 
!"� =  8$ D':. ?'(, 'D 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
  

Com este cálculo, a proprietária tem o conhecimento do valor que deve obter 

mensalmente para que as receitas do estabelecimento sejam igualadas com os gastos fixos, 

encontrando assim, o ponto de equilíbrio contábil, no qual se tem lucro e prejuízo iguais à 

zero.  

Ao verificar os valores, nota-se constante aumento, isso pode ser justificado perante 

a reforma que está ocorrendo no momento, pois, além dos gastos variáveis apresentados 

conforme Apêndice B tem-se o aumento dos gastos fixos, como aluguel, folha de 

pagamento, luz, água entre outros. Se as os valores projetados para o trimestre pós reforma 

forem alcançados, a proprietária terá condições financeiras para quitação das despesas 

fixas. 
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O Ponto de equilíbrio contábil, é o mais utilizado pelos gestores, afinal apresenta o 

valor necessário de receitas para igualar aos gastos fixos mensais. Pode-se concluir que, 

quanto maior for o valor encontrado, maior será a dificuldade para manter o bom 

andamento do estabelecimento. O mesmo pode ser reduzido, quando há diminuição dos 

valores fixos e aumento na receita mensal. 

Nesse contexto, Corbari e Macedo (2012, p. 116) complementam: 

o ponto de Equilíbrio Contábil indica o mínimo que a empresa precisa produzir e 
vender para conseguir arcar com sua estrutura, ou seja, para não ficar no prejuízo. 
O lucro começa a ocorrer com as vendas adicionais à quantidade encontrada pelo 
PEC, ou seja, após ter atingido o Ponto de Equilíbrio Contábil é que a empresa 
começa a ter algum lucro.  

Ao dar continuidade cálculos dos pontos de equilíbrio, foi indispensável analisar 

outro indicador, este utilizado para descobrir o lucro desejado pelo proprietário do negócio, 

também conhecido como custo de oportunidade. Desta forma, é possível os investidores 

identificarem qual seria o valor necessário a ser vendido, e qual seria o retorno desejado 

para o investimento realizado (CORBARI; MACEDO, 2012). O mesmo será calculado 

através da fórmula de Ferreira (2017): 

 

�� = ������ô��� �í���
� × ���� 
� ������çã� 

 

Ao decorrer do trabalho, foi percebido que a proprietária também, não tinha em 

mente um valor de Lucro desejado. Deste modo, para que fosse possível realizar os demais 

cálculos, foi necessário calcular um valor do lucro desejado, foi utilizado o valor do 

patrimônio líquido que a empresária forneceu em todos os meses, multiplicado o valor, pela 

taxa 3,18%. Utilizado está, pelo fato de a proprietária não saber informar qual seria o 

percentual de lucro desejado da empresa até o presente momento da coleta de dados. A taxa 

de 3,18% representa o percentual de gastos com empréstimos que a empresa tem, sobre o 

total de despesas fixas, que pode ser identificado na Tabela 3. 

Na Tabela 6, tem-se o valor encontrado para o lucro desejado para a empresa em 

cada mês, após as informações coletadas com a proprietária. Vale observar que o valor do 

patrimônio líquido só possuirá alteração no mês de novembro, pois é o mês que de fato que 

ocorrerá a concretização e finalização da mudança aumentando assim os bens que o 

Supermercado terá, valor este, provisionado pela gestora, sem dados contábeis para 

comprovação. 
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Tabela 6 – Lucro desejado 
Mês de junho a outubro Mês de novembro 
CO = R$ 450.000,00 x 3,18 % 
CO = R$ 14.310,00 

CO = R$ 918.861,00 x 3,18 %  
CO = R$ 29.219,78 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
 

Nota-se que o valor encontrado na Tabela 6, é consideravelmente coerente ao valor 

que está sendo investido no negócio, pelo fato de a proprietária não ter conhecimento da 

porcentagem de lucro desejado. Acredita-se que está informação poderia ser maior, caso a 

proprietária tivesse conhecimento da atual situação do supermercado, valor de patrimônio 

líquido e dos percentuais de lucros praticado no segmento.  

A fim de ter um melhor entendimento sobre o assunto Cruz (2006, p. 3) 

complementa “a aplicação do custo de oportunidade pode se dar em qualquer produto, 

departamento ou empresa, desde que se consiga alocar a quantidade de recursos financeiros 

investidos no determinado produto, departamento ou empresa”.  

Após o conhecimento do indicador anterior, pode-se então, calcular o ponto de 

equilíbrio econômico. Este “É o Ponto de Equilíbrio com o lucro desejado, além de suportar 

os custos e despesas fixos, a margem de contribuição deve, também, cobrir o custo de 

oportunidade do capital investido na empresa” (BETIOL; TANAHARA; FRANCO, 2011, 

p. 50). Esse resultado é obtido com a fórmula (BLEIL, 2020): 

 

!"" =
(������ #���� + ����� 
���*�
�)

���$�� 
� �����%��çã� �� %
 � '(( 

 

Na Tabela 7, podem-se observar os cálculos do ponto de equilíbrio encontrados para 

o Supermercado em estudo. 

 

Tabela 7 – Ponto de equilíbrio econômico 
Mês de junho Mês de julho 

PEE =  
36.600,50 + 14.310,00 

33
 x 100 

PEE =  
50.910,50

33
 x 100 

PEE = 1.542,74 X 100 

PEE =  
39.171,65 + 14.310,00 

33
 x 100 

PEE =  
53.481,65

33
 x 100 

PEE =  1.620,66 X 100 

PEE = R$ 154.274,24 PEE = R$ 162.065,61 
  

Mês de agosto Mês de setembro 

PEE =  
43.389,45 + 14.310,00 

33
 x 100 

PEE =  
57.699,45

33
 x 100 

PEE =  1.748,47 X 100 

PEE =  
42.167,49 + 14.310,00 

33
 x 100 

PEE =  
56.477,49

33
 x 100 

PEE =  1.711,44 X 100 
PEE = R$ 174.846,82 PEE = R$ 171.143,91 
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Mês de outubro Mês de novembro 

PEE =  
51.871,63 + 14.310,00 

33
 x 100 

PEE =  
66.181,63

33
 x 100 

PEE =  2.005,50 X 100 

PEE =  
72.537,34 +  29.219,78

33
 x 100 

PEE =  
101.757,12

33
 x 100 

PEE =  3.083,55 X 100 
PEE = R$ 200.550,39 PEE = R$ 308.354,91 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 
 

Foi calculado então o ponto de equilíbrio econômico, como apresentado na Tabela 

7. Aqui a proprietária terá conhecimento do valor necessário para quitar os custos fixos e 

obter o lucro desejado calculado no percentual de 3,18%. Para Ferreira (2017, p. 14) “o 

Ponto de Equilíbrio Econômico avalia a necessidade mínima de faturamento da empresa 

considerando a depreciação mais a remuneração do Capital dos sócios ou acionistas”. 

Nota-se que, no primeiro trimestre não houve vendas suficientes para obter o lucro 

desejado, visto que, os valores encontrados com o PEE para cada mês, são superiores as 

vendas realizadas. Porém para o segundo período, com a reforma em andamento, tem-se 

como consequência o acréscimo elevado dos valores que precisam ser vendidos. Com isso, 

o volume de vendas projetadas até o momento precisa ser maior para obter o lucro 

desejado. Visto que, além dos gastos fixos, existem outros valores que serão gastos 

pertinentes a reforma do supermercado. 

Por fim, tem-se o ponto de equilíbrio financeiro, “é a quantidade que iguala a receita 

total com a soma dos custos e despesas que representam desembolso financeiro da empresa. 

Nesse caso, os encargos de depreciação são excluídos por não representarem desembolso 

para a empresa” (PINTO et al. 2018, [recurso eletrônico]). 

Com isso, a fim de identificar o valor de custos não desembolsáveis, foi utilizado a 

Tabela 8, como mostra o exemplo (BLEIL, 2020). Está informação a proprietária também 

não tinha conhecimento, assim, os dados foram organizados conforme informações por ela 

fornecidas e tabelas com as taxas e porcentagens cabíveis a regra da depreciação (Apêndice 

E). 

 Tabela 8 – Modelo de depreciação mês junho 
Descrição do bem  
(ativo imobilizado) 

Valor Total Vida 
útil 

Residual Base Depreciação 

- Móveis e utensílios 
- Máquinas e equipamentos 
- Computadores e 
equipamentos de informática 
e comunicação 

R$92.000,00 
R$53.000,00 
R$19.800,00 

 

R$92.000,00 
R$53.000,00 
R$19.800,00 

 

120 
120 

60 

R$9.200,00 
R$5.300,00 
R$3.960,00 

R$82.800,00 
R$47.700,00 
R$15840,00 

R$690,00 
R$397,50 
R$264,00 

TOTAL R$ 164.800,00    R$ 1.351,50 
Fonte: elaborado pela autora com base em Bleil (2020). 
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Para que então, fosse possível a realização do cálculo, foi utilizado o valor de 

depreciação encontrado e foi utilizado o valor das parcelas financeiras fornecidas pela 

proprietária existentes até a última semana do mês de setembro de 2020. Com base nesses 

dados mais os dados da Tabela 8, e, usando a fórmula abaixo (BLEIL, 2020), foi possível 

então realizar os cálculos do ponto de equilíbrio financeiro.  

 

!") =
( ������ #���� −  ������ ã� 
����%��á����) + ������� #�������

���$�� 
� �����%��çã� �� %
 � '(( 

  

Na Tabela 9 são apresentados os valores do ponto de equilíbrio encontrado para o 

Supermercado. Neste ponto, são excluídos os valores de custos não desembolsáveis, por 

não ser um gasto que a proprietária tenha que desembolsar todo mês. Para Pinto et al 

(2018) no ponto de equilíbrio financeiro, é encontrada a quantidade necessária para igualar 

a receita total com a soma das despesas e custos, diminuído o valor da depreciação. 

 

Tabela 9 – Ponto de equilíbrio financeiro 
Mês de junho Mês de julho 

PEF =  
(36.600,50 − 1.351,50) + 3.536,26 

33
 x 100 

PEF =  
35.249,00 + 3.536,26

33
 x 100 

PEF =  
38.785,26

33
 x 100 

PEF = 1.175,31 x 100 
PEF = R$ 117.531,09 

PEF =  
(39.171,65 − 1.351,50) + 4.618,92 

33
 x 100 

PEF =  
37.820,15 + 4.618,92

33
 x 100 

PEF =  
42.439,07

33
 x 100 

PEF = 1.286,03 x 100 
PEF = R$ 128.603,24 

  

Mês de agosto Mês de setembro 

PEF =  
(43.389,45 − 1.351,50) + 5.294,72 

33
 x 100 

PEF =  
42.037,95 + 5.294,72

33
 x 100 

PEF =  
47.332,6

33
 x 100 

PEF = 1.434,32 x 100 
PEF = R$ 143.432,33 

PEF =  
(42.167,49 − 1.351,50) + 5.271,01 

33
 x 100 

PEF =  
48.416,4240.815,99 + 5.294,72

33
 x 100 

PEF =  
46.110,71

33
 x 100 

PEF = 1.397,29 x 100 
PEF = R$ 139.729,42 

  

Mês de outubro Mês de novembro 

PEF =  
(51.871,63 − 1.351,50) + 5.211,95 

33
 x 100 

PEF =  
50.520,13 + 5211,95

33
 x 100 

PEF =  
55.732,08

33
 x 100 

PEF = 1.688,85 x 100 
PEF = R$ 168.885,09 

PEF =  
(72.537,34 − 3.372,70) + 5.992,14 

33
 x 100 

PEF =  
69.164,64 + 5.992,14

33
 x 100 

PEF =  
75.156,78

33
 x 100 

PEF = 2.277,48 x 100 
PEF = R$ 227.747,82 

Fonte: elaborado pela autora (2020)  
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Nota-se a diminuição dos valores, comprando-se ao PEE, este justificado pela 

retirada da depreciação, afinal é um valor que não tem saídas no caixa da empresa. O 

aumento no valor do mês de novembro ocorre também pela reforma que está acontecendo.  

Vale ressaltar que os financiamentos existentes até o momento, mensurados nas 

parcelas financeiras, são insuficientes para a quitação da reforma. De modo que, a 

proprietária não obteve a aprovação do valor total a ser financiado, assim, esses valores não 

foram acrescentados.  

Com conhecimento destes valores, tanto dos meses que já passaram quanto aos 

valores dos meses futuros, a proprietária terá melhor conhecimento dos próximos passos a 

serem tomados. 

 Pode-se concluir que, a proprietária precisará ter um grande aumento em suas 

vendas mensais, para que o supermercado gere receitas suficientes para que ocorra a 

quitação de todos os seus gastos mensais. Caso contrário, o mesmo estará dando prejuízos. 

Abaixo, na Tabela 10, tem-se o resumo dos cálculos com pontos de equilíbrio 

encontrados no supermercado, podendo ser observado com maior facilidade. 

 

Tabela 10 – Resumo dos resultados dos pontos de equilíbrio 
Mês PEC PEE PEF 

Junho R$ 110.910,61 R$ 154.274,24 R$ 117.531,09 
Julho R$ 118.701,97 R$ 162.065,61 R$ 128.603,24 
Agosto R$ 131.483,18 R$ 174.846,82 R$143.432,33 
Setembro R$ 127.870,27 R$ 171.143,91 R$ 139.729,42 
Outubro R$ 157.186,76 R$ 200.550,39 R$ 168.885,09 
Novembro R$ 219.810,12 R$ 308.354,91 R$ 227.747,82 
Fonte: elaborado pela autora (2020)  

 

Os três tipos de pontos de equilíbrios aqui calculados, são de certa forma parecidos, 

mas demonstram valores essenciais para o bom funcionamento do supermercado. A 

proprietária terá conhecimento de quais valores mínimos precisa faturar, para que possa 

quitar suas dívidas, o momento exato que isso ocorre, e também, quanto precisa vender 

para que possa gerar lucro. 

O PEC é o indicador mais fácil de ser alcançado, pois tem valor menor, 

considerando que as vendas provisionadas conseguem cobrir os custos fixos. Para o PEE, 

obteve valores maiores, pois é somado também a margem de lucro desejado. Ao analisar, 

nota-se que os valores encontrados são menores que as vendas provisionadas, sendo 

necessário aumento significativo das vendas. No PEF, o valor fica entre os dois pontos, 
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pois ele analisa o que realmente sairá do caixa, no qual também, o valor aumentará devido 

ao próximo financiamento para quitação das parcelas do investimento.  

Grande valor financeiro será investido nesta reforma, e será necessário que a 

proprietária mantenha melhor controle de seu negócio para que desta forma consiga obter 

os resultados esperados e o lucro. Com o auxílio das planilhas enviadas é possível 

aperfeiçoar a gestão do estabelecimento, desta maneira demais funcionários poderão 

auxiliar sempre que for necessário, além de a proprietária ter em suas mãos o controle de 

receitas e despesas, o quanto pode ser gasto por mês para que seja possível dar o giro de 

forma correta. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Investimento pode ser explicado como a aplicação de uma quantia de valor 

financeiro em algo, com a intenção de multiplicar o valor que foi gasto. Este investimento 

pode ser em algum negócio próprio, sociedade ou até mesmo no mercado financeiro, que 

está sendo cada vez mais comum. 

Mas, antes de realizar o ato do investimento, é importante que o investidor conheça 

qual será o valor total a ser gasto, o valor desejado de lucro e qual retorno efetivamente isso 

o trará. Existem várias formas de calcular esses valores, e uma delas é o ponto de 

equilíbrio. Neste, é possível ter em mãos todos os valores envolvidos no negócio, gastos 

fixos, despesas, parcelas financeiras, depreciação, margem de contribuição e lucro 

desejado, ter o conhecimento destes indicadores, agrega muito conhecimento ao investidor, 

dando o suporte para que sejam tomadas as melhores decisões para o negócio. 

Na unidade de estudo, este tipo de análise não foi realizado no momento da abertura 

do Supermercado e nem na primeira reforma, de modo com que as informações ficassem 

fora do conhecimento e de controle da gestora. Porém para a atual reforma foi possível 

conciliar o trabalho de conclusão com a ideia de auxiliar a gestora neste novo passo a ser 

dado.          

Com isso foi possível organizar e lançar em planilha os orçamentos levantados, que 

até então era somente registrado através de troca de mensagens no WhatsApp, agenda e até 

mesmo em conversa. Após estes, foram elaborados os lançamentos das parcelas de 

pagamento dos mesmos e os demais custos mensais já existentes, juntamente com a 

projeção dos meses pós a reforma. 

Após a coleta e organização destes dados, foi possível então analisá-los e fazer o 

reconhecimento dos indicadores referente ao trimestre do período pré-reforma, e ao 

trimestre do período de reforma e pós-reforma. Isso possibilitou a geração de informações 

que até o momento a gestora não tinha conhecimento e controle. 

A proprietária tem em mãos valores e ferramentas para dar continuidade e 

melhoramento das condições que o Supermercado deve trabalhar. De modo que, após o 

trabalho realizado, a mesma, tem conhecimento dos valores dos indicadores analisados, 

tudo isso, salvos e organizados em planilhas de fácil entendimento e manuseio. 

A partir da análise, foi possível encontrar também, o seu ponto de equilíbrio do 

primeiro e segundo trimestre, de modo que, possuindo em mãos os valores dos meses 
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passados para servir de experiência e os valores necessários para os próximos meses, a fim 

de poder auxiliar e nortear a administradora.  

É importante ressaltar a diferença entre a média de valores para o trimestre que 

antecede a reforma e o pós reforma, obtendo para o PEC do primeiro período o valor de 

R$120.365,25 e R$168.289,05 para o segundo trimestre. Quanto ao PEE, R$163.728,89 

para o primeiro trimestre e R$226.683,07 para o segundo. Já para o PEF R$129.855,55 para 

o período que antecede a reforma e R$178.787,44 a média do período pós reforma.  

Após a apresentação dos valores para a proprietária, os mesmos podem interferir 

positivamente nos próximos passos a serem tomados, quanto ao valor que deve ser faturado 

para que seja possível a quitação das contas, o valor necessário para o estabelecimento 

começar a gerar lucro e até mesmo a diminuição dos custos fixos e variáveis. 

O Presente trabalho poderá servir de base para estudos futuros, afinal é um assunto 

cada vez comum na vida cotidiana dos seres humanos, além de que, a internet também tem 

alcance de forma mais fácil e prática. Podendo assim ter acesso ao conjunto de informações 

que podem ser analisadas durante as pesquisas. 

Por ser um estudo aplicado em uma situação real de um investimento, através da 

análise dos indicadores, percebe-se a falta de gestão financeira do estabelecimento, uma vez 

que, os valores encontrados poderiam ser menores, se a empresa obtivesse conhecimento de 

todos os custos, trabalhando na redução dos mesmos. Além de ter dinheiro em caixa para 

auxiliar neste momento de reforma, no qual só os custos aumentaram, mas as entradas 

permanecem iguais. Deste modo, sendo possível descobrir se o investimento realizado tem 

potencial de se manter sustentável após todo valor aplicado. Servindo também como base 

para os investidores no ramo supermercadista. 

Para a conclusão do presente trabalho foram encontradas algumas dificuldades até 

chegar a resolução dos objetivos propostos. De modo que a proprietária e gestora não 

possuía as informações necessárias para a realização dos cálculos, bem como a demora para 

responder as perguntas feitas ao decorrer do trabalho, também a dificuldade encontrada em 

entender todo o processo e separação dos dados para poder iniciar os cálculos.  

Para que possam ser desenvolvidas novas pesquisas sobre a área estudada, seria de 

grande importância ter conhecimento aos reais valores investidos, tanto quanto o controle 

de uma boa gestão financeira. Caso isso não seja possível, e o trabalho tenha como intuito, 

auxiliar o investidor, assim como foi a intenção deste, faz-se necessário maior 

disponibilidade de tempo, tanto do pesquisador, quanto ao do responsável pelas 
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informações a serem fornecidas. Assim, encontrando a melhor maneira de realizar um 

ótimo estudo e a aplicação dos resultados. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA GESTORA 

 

ETAPA 01 - GESTÃO FINANCEIRA 

1 - Qual a maior dificuldade financeira que enfrentou nos 04 anos de existência do Supermercado?  

2 - Quais tipos de imprevisto que teve durante a sua administração? 

3 - Quais os controles que a gestora possui? 

4 – Quais são informações fornecidas pela contabilidade? 

5 - Quanto a gestão realizada até o momento, quais são os pontos que pretende mudar? 

 

ETAPA 02 - INVESTIMENTO 

1 - Qual será o valor gasto para a reforma do Supermercado? 

2 - Qual valor que será necessário financiar? 

3 - Qual o prazo estipulado para quitação dos financiamentos?  

4 - Qual é a taxa de juros concedida? 

5 - Valor mensal de vendas realizadas antes da reforma?  

6 – Valor mensal das vendas pretendidas para o período pós-reforma? 

7 - Qual a média mensal de despesas antes da reforma? 

8 - Qual a previsão mensal de despesas pós-reforma? 
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APÊNDICE B – PLANILHA ORÇAMENTOS REFORMA 

ITENS 
VALOR 

TOTAL 
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

Câmara fria e climatização do 

açougue R$ 28.700,00 R$ 3.587,50 R$ - R$ 3.587,50 R$ 3.587,50 R$ 3.587,50 R$ 3.587,50 R$ 3.587,50 

Fachada do mercado R$ 10.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.666,66 R$ 1.666,66 R$ 1.666,66 

Mémi - instalação elétrica R$ 2.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 

Metalúrgica R$ 25.000,00 R$ - R$ - R$ 5.000,00 R$ 3.333,33 R$ 3.333,33 R$ 3.333,33 R$ 3.333,33 

Maderite R$ 2.200,00 R$ - R$ - R$ 366,66 R$ 366,66 R$ 366,66 R$ 366,66 R$ 366,66 

Divilux R$ 7.000,00 R$ - R$ - R$ 1.166,66 R$ 1.166,66 R$ 1.166,66 R$ 1.166,66 R$ 1.166,66 

Cadeiras R$ 3.091,00 R$ - R$ - R$ 515,16 R$ 515,16 R$ 515,16 R$ 515,16 R$ 515,16 

Mesas R$ 3.000,00 R$ - R$ - R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 

Móveis sob medida R$ 30.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Alvará dos Bombeiros R$ 2.000,00 R$ - R$ 2.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Computadores e acessórios R$ 6.500,00 R$ - R$ - R$ - R$ 812,50 R$ 812,50 R$ 812,50 R$ 812,50 

Gesso R$ 5.000,00 R$ - R$ - R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ - 

Cestas e carrinhos R$ 11.250,00 R$ - R$ - R$ - R$ 2.812,50 R$ 2.812,50 R$ 2.812,50 R$ - 

Ilhas R$ 36.000,00 R$ 6.000,00 R$ - R$ - R$ 4.285,71 R$ 4.285,71 R$ 4.285,71 R$ 4.285,71 

Equipamentos do açougue R$ 13.000,00 R$ - R$ - R$ 1.857,14 R$ 1.857,14 R$ 1.857,14 R$ 1.857,14 R$ 1.857,14 

Equipamentos para mercado R$ 212.000,00 R$ 43.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.00,00 R$ 17.666,66 R$ 17.666,66 R$ 17.666,66 R$ 17.666,66 

Utensílios para padaria e açougue R$ 4.000,00 R$ - R$ - R$ 666,66 R$ 666,66 R$ 666,66 R$ 666,66 R$ 666,66 

Advogado - registro da marca R$ 3.000,00 R$ - R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ - R$ - R$ - 

Divisórias mercado R$ 7.000,00 R$ - R$ - R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 

Divisórias açougue R$ 33.000,00 R$ - R$ - R$ 4.125,00 R$ 4.125,00 R$ 4.125,00 R$ 4.125,00 R$ 4.125,00 

Pinturas R$ 7.600,00 R$ 2.000,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 R$ 560,00 

PPRA- PCMSO R$ 1.500,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 

Máquina de assar frango R$ 7.000,00 R$ - R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ - 

Uniformes R$ 2.000,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ - R$ - 

Leitores de código de barra R$ 17.520,00 R$ - R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 

PRONANPE em 36x R$ 70.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ 2.295,00 R$ 2.295,00 R$ 2.295,00 R$ 2.295,00 

Total  R$ 549.361,00   R$ 54.987,50   R$12.550,00   R$ 30.984,78   R$ 55.190,48   R$ 56.657,14   R$ 56.257,14   R$ 50.794,64  
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 APÊNDICE C – PLANILHA GASTOS MENSAIS  

GASTOS MENSAIS - FIXOS 

ITENS JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

Folha de pagamento R$ 13.645,38 R$ 16.332,95  R$ 18.322,78   R$ 18.173,87   R$ 21.817,94   R$ 26.017,93  

Pró-labore R$ 5.000,00 R$ 5.000,00  R$ 6.000,00   R$ 5.000,00   R$ 5.000,00  R$ 5.000,00 

Impostos R$ 9.573,14 R$ 9.488,58  R$ 10.644,10   R$ 12.961,51   R$ 17.500,00   R$ 19.600,00  

Luz R$ 4.000,00 R$ 4.000,00  R$ 4.000,00   R$ 4.000,00   R$ 4.000,00  R$ 15.000,00  

Água R$ 100,00 R$ 100,00  R$ 100,00   R$ 100,00   R$ 100,00  R$ 300,00  

Aluguel R$ 6.000,00 R$ 6.000,00  R$ 6.000,00   R$ 6.000,00   R$ 11.000,00   R$ 11.000,00  

Internet R$ 100,00 R$ 100,00  R$ 100,00   R$ 100,00   R$ 100,00  R$ 200,00  

Telefone R$ 35,00 R$ 35,00  R$ 35,00   R$ 35,00   R$ 35,00  R$ 50,00  

Contabilidade R$ 600,00 R$ 600,00  R$ 600,00   R$ 600,00  R$ 600,00  R$ 1.000,00  

Gás R$ 800,00 R$ 800,00  R$ 800,00   R$ 800,00  R$ 800,00  R$ 2.000,00  

Segurança R$ 200,00 R$ 200,00  R$ 200,00   R$ 200,00   R$ 200,00   R$ 400,00  

Publicidade e Propaganda R$ 1.000,00 R$ 1.000,00  R$ 1.000,00   R$ 1.000,00  R$ 1.500,00   R$ 1.500,00  

Sistema interno  R$ - R$ -  R$ -   R$ -   R$ -   R$ 150,00  

Aluguel de impressora R$ 60,00 R$ 60,00  R$ 60,00   R$ 60,00  R$ 60,00   R$ 60,00  

Financiamentos R$ 3.536,26 R$ 4.618,92  R$ 5.294,72   R$ 5.271,01   R$ 5.211,95   R$ 5.992,14  

Taxas financiamentos R$ 2.038,62 R$ 1.992,20  R$ 2.650,17   R$ 2.577,12   R$ 2.467,19   R$ 2.297,96  

Aluguel Máquina de Café R$ 150,00 R$ 150,00  R$ 150,00   R$ 150,00  R$ 150,00   R$ 250,00  

Sacolas R$ 400,00 R$ 400,00  R$ 400,00   R$ 400,00  R$ 400,00  R$ 800,00  

Bobinas R$ 120,00 R$ 120,00  R$ 120,00   R$ 120,00   R$ 120,00   R$ 250,00  

Material de escritório R$ 50,00 R$ 50,00  R$ 150,00   R$ 150,00  R$ 150,00  R$ 150,00  

Embalagens para lanches R$ 200,00 R$ 200,00  R$ 600,00   R$ 600,00   R$ 600,00   R$ 600,00  

Material de Limpeza R$ 200,00 R$ 200,00  R$ 200,00   R$ 200,00  R$ 200,00   R$ 300,00  

EPI para funcionários R$ 50,00 R$ 50,00  R$ 50,00   R$ 50,00  R$ 300,00   R$ 300,00  

Taxas de manutenção de cartões R$ 500,00 R$ 500,00  R$ 500,00   R$ 500,00  R$ 750,00   R$ 750,00  

Veterinário açougue R$ - R$ -  R$ -   R$ -   R$ -   R$ 783,75  

Desinsetização R$ - R$ -  R$ -   R$ -   R$ 170,00   R$ 170,00  

TOTAL  R$ 48.358,40   R$ 51.997,65   R$ 57.976,77   R$ 59.048,51   R$ 73.232,08   R$ 94.921,78  
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APÊNDICE D – MODELO DE DRE  

Dados JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

DRE do período R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

RECEITA 

BRUTA 
R$ 136.759,15 100% R$ 135.551,12 100% R$ 152.058,54 100% R$ 185.164,39 100% R$ 250.000,00 100% R$ 280.000,00 100% 

Vendas à vista R$ 136.759,15 100,00 R$ 135.551,12 100,00 R$ 152.058,54 100,00 R$ 185.164,39 100,00 R$ 250.000,00 100,00 R$ 280.000,00 100,00 

Vendas a prazo R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 

(-) CUSTOS 

VARIÁVEIS 
R$ 82.055,49 60,00 R$ 81.330,67 60,00 R$ 91.235,12 60,00 R$ 111.098,63 60,00 R$ 150.000,00 60,00 R$ 168.000,00 60,00 

Custo da 

Mercadoria 

Vendida 

R$ 82.055,49 60,00 R$ 81.330,67 60,00 R$ 91.235,12 60,00 R$ 111.098,63 60,00 R$ 150.000,00 60,00 R$168.000,00 60,00 

Outros Materiais R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 

(-) DESPESAS 

VARIÁVEIS 
R$ 9.573,14 7,00 R$ 9.488,58 7,00 R$ 10.644,10 7,00 R$ 12.961,51 7,00 R$ 17.500,00 7,00 R$ 19.600,00 7,00 

Impostos sobre 

vendas 
R$ 9.573,14 7,00 R$ 9.488,58 7,00 R$ 10.644,10 7,00 R$ 12.961,51 7,00 R$ 17.500,00 7,00 R$ 19.600,00 7,00 

Comissões sobre 

vendas 
R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 R$ - 0,00 

(=) MARGEM DE 

CONTRIBUIÇÃO 
R$ 45.130,52 33,00 R$ 44.731,87 33,00 R$ 50.179,32 33,00 R$ 61.104,25 33,00 R$ 82.500,00 33,00 R$ 92.400,00 33,00 

           
 

 
(-) GASTOS 

FIXOS MENSAIS 
R$ 36.600,50 100% R$ 39.171,65 100% R$ 43.389,45 100% R$ 42.167,49 100% R$ 51.871,63 100% R$ 72.537,34 100% 

Pró-labore R$ 5.000,00 13,66% R$ 5.000,00 12,76% R$ 6.000,00 13,83% R$ 5.000,00 11,86% R$ 5.000,00 9,64%  6,89% 

Funcionários R$ 13.645,38 37,28% R$ 16.332,95 41,70% R$ 18.322,78 42,23% R$ 18.173,87 43,10% R$ 21.817,94 42,06% R$ 26.017,93 35,87% 

Escritório Contábil R$ 600,00 1,64% R$ 600,00 1,53% R$ 600,00 1,38% R$ 600,00 1,42% R$ 600,00 1,16% R$ 1.000,00 1,38% 

Aluguel R$ 6.000,00 16,39% R$ 6.000,00 15,32% R$ 6.000,00 13,83% R$ 6.000,00 14,23% R$ 11.000,00 21,21% R$ 11.000,00 15,16% 

Taxa manutenção 

de cartão 
R$ 500,00 1% R$ 500,00 1% R$ 500,00 1% R$ 500,00 1% R$ 750,00 1% R$ 750,00 1% 

Juros e taxas de 

empréstimos 
R$ 2.038,62 5,57% R$ 1.922,20 4,91% R$ 2.650,17 6,11% R$ 2.577,12 6,11% R$ 2.467,19 4,76% R$ 2.297,96 3,17% 

Publicidade e 

propaganda 
R$ 1.000,00 2,73% R$ 1.000,00 2,55% R$ 1.000,00 2,30% R$ 1.000,00 2,37% R$ 1.500,00 2,89% R$ 1.500,00 2,07% 

Sistema interno R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 150,00 3,00% 

       

R$ 5.000,00 
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Dados JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

DRE do período R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

Monitoramento e 

segurança 
R$ 200,00 0,55% R$ 200,00 0,51% R$ 200,00 0,46% R$ 200,00 0,47% R$ 200,00 0,39% R$ 400,00 0,55% 

Telefone R$ 35,00 0,10% R$ 35,00 0,09% R$ 35,00 0,08% R$ 35,00 0,08% R$ 35,00 0,07% R$ 35,00 0,05% 

Internet R$ 100,00 0,27% R$ 100,00 0,26% R$ 100,00 0,23% R$ 100,00 0,24% R$ 100,00 0,19% R$ 200,00 0,28% 

Gás R$ 800,00 2,19% R$ 800,00 2,04% R$ 800,00 1,84% R$ 800,00 1,90% R$ 800,00 1,54% R$ 2.000,00 2,76% 

Energia elétrica R$ 4.000,00 10,93% R$ 4.000,00 10,21% R$ 4.000,00 9,22% R$ 4.000,00 9,49% R$ 4.000,00 7,71% R$ 15.000,00 20,68% 

Água R$ 100,00 0,27% R$ 100,00 0,26% R$ 100,00 0,23% R$ 100,00 0,24% R$ 100,00 0,19% R$ 300,00 0,41% 

Aluguel da 

máquina de café 
R$ 150,00 0,41% R$ 150,00 0,38% R$ 150,00 0,35% R$ 150,00 0,36% R$ 150,00 0,29% R$ 250,00 0,34% 

Aluguel de 

impressora 
R$ 60,00 0,16% R$ 60,00 0,15% R$ 60,00 0,14% R$ 60,00 0,14% R$ 60,00 0,12% R$ 60,00 0,08% 

Bobinas R$ 120,00 0,33% R$ 120,00 0,31% R$ 120,00 0,28% R$ 120,00 0,28% R$ 120,00 0,23% R$ 250,00 0,34% 

Sacolas R$ 400,00 1,09% R$ 400,00 1,02% R$ 400,00 0,92% R$ 400,00 0,95% R$ 400,00 0,77% R$ 800,00 1,10% 

Embalagens para 

lanches 
R$ 200,00 0,55% R$ 200,00 0,51% R$ 600,00 1,38% R$ 600,00 1,42% R$ 600,00 1,16% R$ 600,00 0,83% 

Material de 

escritório 
R$ 50,00 0,14% R$ 50,00 0,13% R$ 150,00 0,35% R$ 150,00 0,36% R$ 150,00 0,29% R$ 150,00 0,21% 

Material de limpeza R$ 200,00 0,55% R$ 200,00 0,51% R$ 200,00 0,46% R$ 200,00 0,47% R$ 200,00 0,39% R$ 150,00 0,21% 

Veterinário para 

açougue 
R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 783,75 1,08% 

Mensalidade de 

desinsetização 
R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ - 0,00% R$ 170,00 0,33% R$ 170,00 0,23% 

EPI funcionários R$ 50,00 0,14% R$ 50,00 0,13% R$ 50,00 0,12% R$ 50,00 0,12% R$ 300,00 0,58% R$ 300,00 0,41% 

Depreciação R$ 1.351,50 3,69% R$ 1.351,50 3,45% R$ 1.351,50 3,11% R$ 1.351,50 3,21% R$ 1.351,50 2,61% R$ 3.372,70 4,65% 

(=) RESULTADO 

DO MÊS 
R$ 8.530,02 6,24% R$ 5.560,22 4,10% R$ 6.789,87 4,47% R$ 18.936,76 10,23% R$ 30.628,37 12,25% R$ 19.862,66 7,09% 
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APÊNDICE E – VALORES PARA CÁLCULO DE DEPRECIAÇÃO 

DEPRECIAÇÃO PRÉ-REFORMA DEPRECIAÇÃO PÓS-REFORMA 

Móveis sob medida R$ 32.000,00 Câmara fria e climatização do açougue R$ 28.700,00 

Gôndolas R$ 54.000,00 Maderite R$ 2.200,00 

Frízer balcão R$ 2.000,00 Móveis sob medida R$ 30.000,00 

Caixas R$ 5.600,00 Cadeiras R$ 3.091,00 

Frízer ilha R$ 3.000,00 Mesas R$ 3.000,00 

Frízer bebidas R$ 3.000,00 Computadores e acessórios R$ 6.500,00 

Mesinhas e cadeiras R$ 1.000,00 Cestas e carrinhos R$ 12.000,00 

Computadores R$ 4.000,00 Ilhas R$ 36.000,00 

Servidor R$ 3.800,00 Equipamentos de açougue R$ 13.000,00 

Câmera fria R$ 30.000,00 Equipamentos para o mercado R$ 212.000,00 

Leitoras R$ 3.100,00 Utensílios para padaria e açougue R$ 13.000,00 

Impressora fiscal R$ 3.300,00 Máquina de assar frango R$ 7.000,00 

Balança R$ 3.000,00 Leitores de código de barra R$ 17.520,00 

Balcão auto-serviço R$ 12.000,00 Divisórias mercado R$ 7.000,00 

Cestas e carrinhos R$ 5.000,00 Divisórias açougue R$ 33.000,00 

  Divilux R$ 7.000,00 

TOTAL R$ 164.800,00 TOTAL R$ 431.011,00 
 

Vida útil dos bens do imobilizado: Em meses 

      Veículos 60 

      Máquinas e equipamentos 120 

      Móveis e utensílios 120 

      Equipamentos de Informática 60 

      Pavilhões, salas, prédios 300 

      
        DECRIÇÃO DO BEM (ATIVO 

IMOBILIZADO) - JUNHO Valor Qtd Total *Vida útil Residual Base Depreciação 

Móveis e utensílios R$ 92.000,00  1 R$ 92.000,00  120 R$ 9.200,00  R$ 82.800,00  R$ 690,00  

Máquinas e equipamentos R$ 53.000,00  1 R$ 53.000,00  120 R$ 5.300,00  R$ 47.700,00  R$ 397,50  

Computadores e equipamentos de 

informática e comunicação R$ 19.800,00  1 R$ 19.800,00  60 R$ 3.960,00  R$ 15.840,00  R$ 264,00  

TOTAL     R$ 164.800,00        R$ 1.351,50  
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DECRIÇÃO DO BEM (ATIVO 

IMOBILIZADO) - JULHO Valor Qtd Total *Vida útil Residual Base Depreciação 

Móveis e utensílios R$ 92.000,00  1 R$ 92.000,00  120 R$ 9.200,00  R$ 82.800,00  R$ 690,00  

Máquinas e equipamentos R$ 53.000,00  1 R$ 53.000,00  120 R$ 5.300,00  R$ 47.700,00  R$ 397,50  

Computadores e equipamentos de 

informática e comunicação R$ 19.800,00  1 R$ 19.800,00  60 R$ 3.960,00  R$ 15.840,00  R$ 264,00  

TOTAL     R$ 164.800,00        R$ 1.351,50  

DECRIÇÃO DO BEM (ATIVO 

IMOBILIZADO) - AGOSTO Valor Qtd Total *Vida útil Residual Base Depreciação 

Móveis e utensílios R$ 92.000,00  1 R$ 92.000,00  120 R$ 9.200,00  R$ 82.800,00  R$ 690,00  

Máquinas e equipamentos R$ 53.000,00  1 R$ 53.000,00  120 R$ 5.300,00  R$ 47.700,00  R$ 397,50  

Computadores e equipamentos de 

informática e comunicação R$ 19.800,00  1 R$ 19.800,00  60 R$ 3.960,00  R$ 15.840,00  R$ 264,00  

TOTAL     R$ 164.800,00        R$ 1.351,50  

DECRIÇÃO DO BEM (ATIVO 

IMOBILIZADO) - SETEMBRO Valor Qtd Total *Vida útil Residual Base Depreciação 

Móveis e utensílios R$ 92.000,00  1 R$ 92.000,00  120 R$ 9.200,00  R$ 82.800,00  R$ 690,00  

Máquinas e equipamentos R$ 53.000,00  1 R$ 53.000,00  120 R$ 5.300,00  R$ 47.700,00  R$ 397,50  

Computadores e equipamentos de 

informática e comunicação R$ 19.800,00  1 R$ 19.800,00  60 R$ 3.960,00  R$ 15.840,00  R$ 264,00  

TOTAL     R$ 164.800,00        R$ 1.351,50  

DECRIÇÃO DO BEM (ATIVO 

IMOBILIZADO) - OUTUBRO Valor Qtd Total *Vida útil Residual Base Depreciação 

Móveis e utensílios R$ 92.000,00  1 R$ 92.000,00  120 R$ 9.200,00  R$ 82.800,00  R$ 690,00  

Máquinas e equipamentos R$ 53.000,00  1 R$ 53.000,00  120 R$ 5.300,00  R$ 47.700,00  R$ 397,50  

Computadores e equipamentos de 

informática e comunicação R$ 19.800,00  1 R$ 19.800,00  60 R$ 3.960,00  R$ 15.840,00  R$ 264,00  

TOTAL     R$ 164.800,00        R$ 1.351,50  

DECRIÇÃO DO BEM (ATIVO 

IMOBILIZADO) - NOVEMBRO Valor Qtd Total *Vida útil Residual Base Depreciação 

Móveis e utensílios R$ 97.291,00  1 R$ 97.291,00  120 R$ 9.729,10  R$ 8.7561,90 R$ 729,68  

Máquinas e equipamentos R$ 309.700,00  1 R$ 309.700,00  120 R$ 30.970,00  R$ 27.8730,00 R$ 2.322,75  

Computadores e equipamentos de 

informática e comunicação R$ 24.020,00  1 R$ 24.020,00  60 R$ 4.804,00  R$ 19.216,00 R$ 320,27  

TOTAL     R$ 431.011,00        R$ 3.372,70  

 




