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RESUMO 

O presente trabalho aborda o assunto de viabilidade econômica e financeira de uma nova 

marca no mercado. A proposta do trabalho é trazer resultados quanto a viabilidade econômica 

e financeira da marca Ohanakai, a formação do preço de venda dos produtos com base em 

custos, descobrir sua margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. A marca Ohanakai, atua 

no ramo de vestuário no segmento surf e skate, e conta com o resultado da pesquisa para dar 

prosseguimento a nova coleção de Verão 2018/2019. Esta pesquisa é um estudo de caso de 

caráter qualitativo e quantitativo. Possui natureza teórica e prática, e o desenvolvimento de 

coleta de dados se deu através de entrevista semi-estruturada, juntamente com observação 

documental. A empresa possui um bom desempenho, grande vantagem competitiva, com a 

diferenciação dos produtos e um grande potencial de crescimento. No decorrer do trabalho é 

possível verificar que é uma empresa lucrativa, onde possui baixo investimento e uma 

produção totalmente terceirizada. Possui o processo de comercialização por meio do comércio 

eletrônico, tornando-a uma empresa competitiva, pois é possível alcançar um público bem 

maior que uma loja física.  

 

Palavras-chave: Custeio Variável. Formação do preço de venda. Marca Ohanakai. Viabilidade 

Econômico-Financeira. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em um ambiente onde a existência de diversos produtos similares, com bom preço, 

qualidade estão cada dia mais em evidencia, tornar-se diferente no mercado competitivo é 

algo cada dia mais desafiador. Ter um produto com diferenças significativas na percepção dos 

clientes é custoso aos olhos dos criadores, administradores e gestores das empresas. 

A oportunidade de intensificar o relacionamento com os consumidores é um patamar 

mais subjetivo. Os consumidores procuram encontrar nas marcas oportunidades de extensão 

com a sua identidade, com o seu estilo e buscam se identificar com as mesmas. 

Existem diversas formas empreendedoras de se criar, inserir um nome, uma marca, um 

produto ou um serviço no mercado. Com a era digital isso tem facilitado ainda mais, pois hoje 

é possível observar empresas totalmente digitais introduzidas no mercado com baixo 

investimento e com todo o processo de produção terceirizado.  

Criar uma marca, um significado relevante é algo ímprobo, a era digital trouxe muitos 

benefícios para as mentes empreendedoras onde antes era apenas uma vontade, um impulso 

de empreendedor, hoje é possível realizar em pequenos períodos de tempos. No entanto, hoje 

descobrir um nome, a identificação para uma empresa, uma nova marca ou um produto é 

necessária muita pesquisa. 

Atualmente, existem diversas marcas circulando a internet, diversos segmentos e criar 

uma identidade, um público, precisa de muito estudo e pesquisa. Cria-se uma empresa, uma 

marca, um produto, contudo para trabalhar nas plataformas digitais é preciso identificar se a 

marca já é existente, se possui domínio de plataforma digital, disponibilidades nas redes 

sociais etc. 

O estudo tem por objetivo levantar todos os investimentos realizados até hoje com a 

marca, a valorização da marca Ohanakai, juntamente com os seus custos fixos e variáveis. 

Levantar todos esses dados, interpretá-los e analisá-los com o intuito de criar o ponto de 

equilíbrio da empresa, sua margem de contribuição e a formação do preço de vendas dos 

produtos com base em custos, para no fim verificar se a empresa Ohanakai tem a 

possibilidade de prosseguir com a elaboração da coleção Verão 2018/2019. 

Com o intuito de identificar os custos da empresa, os investimentos feitos até hoje para 

formar o preço de vendas dos produtos com base em custos. A empresa pretende continuar 

com o processo de registro e realizar trabalhos para a valorização da marca. Para isso a 

empresa precisa descobrir quais são seus pontos de equilíbrio financeiro, econômico e 
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contábil. Só assim saberá quantas peças serão necessárias produzir e vender, ou qual a 

quantidade em valor que a empresa precisa atingir para pagar todas as suas despesas e 

programar novos investimentos e planejamentos. 

Através desses indicadores econômicos é possível analisar a margem de contribuição 

de cada produto, e quanto cada um deles contribuem para a empresa. Podendo assim nortear o 

desenvolvimento da organização, buscando um posicionamento da marca no mercado. 

O presente trabalho possui uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo, é um 

estudo de caso da empresa Ohanakai, que atua no segmento de confecção e acessórios. A 

pesquisa caracteriza-se por ser exploratória, descritiva e bibliográfica, com natureza prática e 

teórica. A coleta de dados é realizada por meio de entrevista semi-estruturada, observação e 

análise documental. 

Diante deste contexto a presente pesquisa quer saber se a marca Ohanakai é um 

investimento rentável, ou seja, um empreendimento sustentável e quanto tempo ela vai 

precisar para obter um bom retorno do investimento. Todo esse conhecimento é necessário 

para dar prosseguimento aos investimentos de valorização da marca e no projeto de 

lançamento oficial da coleção Verão 2018/2019. 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

O crescimento acelerado das vendas pela internet, ou seja, vendas on-line, se tornou 

uma importante ferramenta de competitividade das empresas, e é uma maneira alternativa que 

as pessoas estão utilizando para realizarem suas compras, sem saírem do conforto de suas 

casas.  

Com o intuito de concorrer nesse mercado virtual, a Ohanakai possui seu plano de 

negócio elaborado. A marca lançou sua primeira coleção teste em abril de 2018, e solicitou 

essa pesquisa de viabilidade do negócio, para analisar a oportunidade de consolidação da 

marca no mercado até o fim de 2018, com o lançamento oficial da coleção de Verão 

2018/2019. 

Para que a realização da coleção siga adiante a empresa precisa buscar conhecer seus 

custos fixos e variáveis, suas despesas e os valores investidos na marca e seu preço de venda 

com base em custos. Nesse contexto, busca-se responder a seguinte pergunta: A marca 

Ohanakai é um investimento viável economicamente e financeiramente, e merece mais 

investimento ao prosseguimento da coleção de Verão 2018/2019?  
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1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

A empresa em estudo, possui a venda de seus produtos através de uma plataforma 

online, e seu público é inestimado, porém sua visão é atender os estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná. O trabalho busca analisar sua viabilidade econômica e 

financeira, o preço de venda com base em custos, a ponto de obter as melhores estratégias 

para obtenção de bons resultados. 

O estudo de viabilidade identifica os valores investidos na marca, os custos fixos e 

variáveis da empresa, despesas fixas e variáveis e a formação de preço dos produtos. Com a 

pesquisa será possível o desenvolvimento de ferramentas que possibilite a análise de índices 

como o ponto de equilíbrio financeiro, econômico e contábil. A inserção da marca e sua 

primeira coleção de camisetas já estão inseridas no mercado, porém a probabilidade de ser um 

empreendimento lucrativo ainda é algo a se conhecer. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar a viabilidade econômica e financeira da empresa Ohanakai buscando 

identificar o prazo do retorno do investimento, e se é um empreendimento sustentável, dando 

prosseguimento ao lançamento oficial da coleção Verão 2018/2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do seguinte estudo seguem: 

a) Identificar os valores investidos na marca; 

b) Identificar os custos e despesas fixas e variáveis de produção e comercialização; 

c) Formar o preço de venda, com base em custos. 

d) Analisar a viabilidade econômica e financeira considerando preço de venda com 

base em custos. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

O presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade econômica e financeira da 

empresa Ohanakai, marca de vestuário do segmento surf e skate que atua através de vendas 

on-line. Empresa essa, instituída na cidade de Tapejara/RS até o momento, porém, com 

previsão de transferência para a cidade de Itapema/SC em dezembro de 2018. Faz-se 

importante atingir este propósito, devida à crescente demanda de pessoas que efetuam suas 

compras on-line, em busca de maior conforto, praticidade e comodidade. 

Este estudo é relevante para o acadêmico, pois o mesmo é proprietário da marca e da 

empresa. Sua relevância para o acadêmico/proprietário, é devido ao fato de oportunizar pôr 

em prática tudo o que foi visto até então em teoria e desenvolvimento durante o curso, como a 

viabilidade econômica financeira da inserção de um novo empreendimento no mercado. 

Para a empresa em estudo, pelo fato de ter a acadêmica na organização, realizando um 

estudo e proporcionando a oportunidade de descobrir se o empreendimento é realmente 

lucrativo e se merece a oportunidade de mais investimento. Também servindo de suporte para 

novos estudos.  

Torna-se oportuno para o acadêmico/proprietário a realização da pesquisa, pois ele 

terá a chance de conhecer uma empresa onde suspeita-se ser uma pioneira, em relação a ser 

uma marca nova no mercado, com vendas totalmente online, com serviço totalmente 

terceirizado, zero investimento e sem funcionários. Para a empresa, pois no momento em que 

o mercado se encontra, faz-se cada vez mais necessário que as empresas, busquem se adequar 

aos seus e-clientes, da qual tem-se expandido cada vez mais.  

Para a universidade, pois mais um acadêmico desenvolveu um projeto de pesquisa, e 

deu abertura a um novo empreendimento no decorrer da vida acadêmica, dando realmente 

sentido ao ser empreendedor, buscando demonstrar um pouco do que aprendeu no decorrer do 

curso e deixando disponível este estudo como suporte para os futuros, sociedade e 

interessados no assunto. 

O estudo é ser viável pelo fato de propiciar o descobrimento da viabilidade econômica 

e financeira de um empreendimento, de uma nova organização. Bem como desenvolver 

ferramentas de análise para o retorno do investimento, onde o acadêmico tem na empresa 

acesso a todos os dados precisos para a realização do estudo. 

A importância ao segmento, pois o fator chave da marca Ohanakai ser segmentada nos 

setores skate e surf, é puramente pela circunstância de o acadêmico/proprietário estar 
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transferindo seu endereço domiciliar, onde o futuro domicílio possa existir mais 

possibilidades de mercado na parcela surf e skate, ou seja, mais praticantes dos devidos 

esportes.  

A proposta do trabalho agrega conhecimento as diversas áreas interessadas, e por meio 

dele será possível identificar os investimentos da marca, os custos e despesas fixas e 

variáveis, a formação do preço de venda com base em custos, e através desses resultados 

descobrir se o empreendimento é viável diante dessas informações. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 PAPEL DA MARCA 

Para as empresas se tornarem cada dia mais competitivas, elas necessitam muito mais 

que oferecer produtos que tenham preço, qualidade ou fornecer um bom atendimento. Elas 

precisam se destacar no mercado, devem oferecer produtos que sejam muito mais que 

produtos iguais ao da concorrência, precisam oferecer produtos onde seu cliente busque 

justamente por ser seu, por ser da sua marca, da marca tal. Segundo Costa e Almeida (2012), 

gerar vantagem competitiva é criar valor para uma empresa, isso está relacionado aos ativos 

intangíveis que a empresa possui, como sua marca. 

Marca é um bem intangível dentro de uma empresa, é um fator muito importante e que 

pode trazer muitos resultados positivos para uma organização, é através da marca que as 

pessoas identificam a empresa. Portanto este bem intangível é um amplo desafio para a 

contabilidade e a empresa em geral, sua complexidade se dá ao fato de serem ativos de difícil 

identificação, mensuração e contabilização. Porém, elas são significativas molas propulsoras 

da competitividade das organizações. (SCHNORRENBERGER; ENSSLIN, 2004). 

Para o conceito de intangível na visão de Hendriksen e Van Breda (2010), intangível 

possui características de ativo, são bens incorpóreos, ou seja, imaterial, são relevantes e 

preciosos, mas quase impossível de identificar e mensurar. 

A marca é uma das palavras de uso que mais está presente na sociedade em geral, na 

imprensa, nos jornais, nas redes sociais, noticiários e publicações de livros e artigos, 

tornando-se um assunto muito estudado hoje na administração mercadológica. Esta realidade 

está associada ao que Cobra (2003, p. 202) diz, onde “as marcas são os ativos mais poderosos 

de que as empresas dispõem, valem mais do que prédios, máquinas e equipamentos. ”  

A American Marketing Association (AMA) tem como definição de marca “um nome, 

termo, sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os 

produtos ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los de outros 

concorrentes. ” Ou seja, essas características é que acrescentam valor a marca, que diferencia 

os produtos ou serviços das demais (AMA, 2018). 

A marca é geralmente um nome e um símbolo, ou seja, marca é “um nome, termo, 

sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar bens e 
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serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. 

(PINHO, 1996, p.14). 

O valor patrimonial da marca também é importante para o desenvolvimento das 

empresas. Para Aaker (1998, p.16), o valor patrimonial da marca abrange “um conjunto de 

ativos e passivos (obrigações) ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam 

ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou 

para os consumidores dela”. 

Para criação de uma marca, um nome, uma logo, um símbolo, ou seja, criação de todo 

esse conjunto, é muito importante que o desenvolvimento da marca siga alguns parâmetros. 

Para que ela seja de sucesso ela precisa seguir alguns passos que de acordo com Keller 

(2001), Tsai, Lin e Li (2014) e Ahrens (2016), são: 

 Estabelecer uma identidade de marca e posicionamento da marca na mente dos 

consumidores; 

 Unir estrategicamente a marca com ativos tangíveis e intangíveis e criar um 

significado de marca na mente dos consumidores; 

 Desencadear respostas positivas da marca dos consumidores; 

 Com base em respostas positivas, criar uma relação estreita, ativa e leal entre 

os clientes e a marca. 

Logo a construção da marca constitui uma série de passos a partir da sua notoriedade, 

passando pelo desempenho da marca, pelos julgamentos da marca e pelos sentimentos da 

marca. O resultado é ressonância da marca ou lealdade à marca. Assim, todas as etapas estão 

inter-relacionadas (SANDHE, 2016). 

Geralmente quando o cliente opta por uma marca, é por que essa marca está tendo 

preferência por um período, está sendo vista com mais frequência e regularidade na mente do 

consumidor e isso faz que com que ele opte cada vez mais por adquirir produtos desta marca. 

Marcas bem conhecidas possuem uma vantagem competitiva bem maior em relação à 

preferência do consumidor, já que, com o aumento da consciência da marca na mente do 

consumidor, as chances de escolher por essa empresa, também, aumentam, agregando valor a 

ela (AAKER,1991). 

Para Keller (2001), a marca é algo que reside na mente dos consumidores e, se eles a 

reconhecem e guardam qualquer tipo de informação sobre ela, então as decisões de consumo 

serão facilitadas e menos exaustivas. O significado de uma marca acontece pela percepção do 
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consumidor, por essa razão, o sucesso de uma marca depende da aceitação ou rejeição das 

ideias que os responsáveis pelo marketing geram (SCHULTZ; BARNES, 2001). 

A confiança na marca pode ser descrita como um reflexo de crenças que o consumidor 

possui em relação à marca, envolvendo a credibilidade, a integridade e a benevolência que um 

consumidor atribui à marca (Gurviez; Korchia, 2003). Como uma atitude que possui a 

intenção de aceitar o relacionamento com a empresa baseada nas suas expectativas positivas 

em relação às experiências desse relacionamento (KAVEH; MOSAVI; GHAEDI, 2012). 

Esse é o valor da marca, quando o consumidor avalia todos os custos e benefícios que 

um produto ou serviço lhe proporcionarão. Uma marca forte se sustenta de alguma forma na 

memória do consumidor, este por já estar familiarizado com a marca, pode ter estímulos 

externos que permitem uma associação favorável e única dessa marca. Este retorno favorável, 

é capaz de reduzir os custos, aumentar a receita e os lucros (TAVARES, 1998). 

Classificada como um aspecto muito importante na hora de decisão de compra para os 

clientes, a marca assume um importante papel dentro da empresa, onde se investem muitos 

recursos para reforçar esta relação entre a marca e o produto. Com isso, para reforçar o elo 

entre a marca e o produto Aaker (1998, p. 7) destaca, marca como: 

 

 Um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou 

desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor 

ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos 

concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e 

protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem 

produtos que pareçam idênticos. 

 

 

Como a marca representa um papel importante na apresentação do produto, identifica 

os produtos na presença de produtos similares, Piato, Paula e Silva (2011), destacam que a 

marca pode representar a vantagem de um produto em relação a outro, pois os produtos estão 

cada vez mais parecidos. Assim, a marca poderá influenciar na escolha do consumidor se 

possuir elementos que a diferenciem das demais. 

A marca hoje é capaz de representar um grande percentual competitivo no mercado, 

pois existem muitos produtos similares, porem muitas vezes o que diferencia os produtos na 

hora da compra para os consumidores é exatamente a intimidade que o cliente tem com aquela 

marca, o fator de se identificar com ela, da marca representar sua identidade. 

Assim, o conceito de brand equity pode ser colocado como um valor adicional da 

marca, sob a visão do consumidor e da empresa que a possui, para caracterizar seus produtos 

e/ou serviços e a própria organização (SAMPAIO, 2002). Para Rust, Zeithaml e Lemon 
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(2001), o valor é a qualidade levada em consideração, como o preço, já o valor da marca para 

o consumidor é a avaliação particular do cliente além do valor percebido. 

2.1.1 Mensuração da marca 

Como é possível verificar no tópico anterior, a marca ganhou um destaque e um 

elemento diferenciador dos diversos produtos, e é um elemento que influencia o consumidor 

na hora da compra de produtos semelhantes. Todo desenvolvimento de uma marca é um 

processo detalhado e que requer pesquisa durante a construção de nome, logo etc., e necessita 

de recursos financeiros para colocar ela em posição no mercado. 

Como a marca é um bem intangível para a empresa, mas um bem muito perceptivo aos 

olhos dos clientes, para empresa ela representa uma séria de investimentos, muitas vezes 

parecendo imensuráveis aos olhos do consumidor, mensurar a valorização da marca é um 

processo bem perceptivo. Aos olhos dos clientes é simplesmente um produto de marca tal, e 

toda essa metodologia desenvolvida atrás do crescimento da marca não é mensurada ao 

consumidor no poder de compra.  

As mensurações da marca são inúmeras métricas de marketing existentes, que servem 

para os mais variados segmentos de mercado, as métricas que avaliam o valor da marca são 

consideradas as mais importantes para a orientação estratégica de marketing (PUPO; 

BOTELHO, 2011). 

Ramos (2002) cita quatro autores que reuniram os principais indicadores relacionados 

a metrificação em relação a marca. Irmscher (1993) tem como objetivo a avaliação da marca 

por meio de uma série de indicadores de garantia prestada pela marca para consumidores, 

distribuidores e da própria empresa. 

Martin e Brown (1990) apontam indicadores como fidelidade, qualidade percebida, 

associações e reconhecimento do nome da marca. Em relação a mesma linha de percepção dos 

consumidores Lassar, Mittal e Sharma (1995) consideram como determinantes da 

metrificação um valor focado na conscientização da marca, desempenho, imagem social e 

qualidade percebida. 

 Por fim, Francois e MacLachlan (1995) fazem uma diferenciação entre as medidas de 

natureza intrínseca e extrínseca. A primeira demonstra a força da marca em relação ao 

comportamento e as preferências percebidas dos consumidores em relação a marcas 
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conhecidas. Já os extrínsecos são as medidas que testam a força das marcas no que se refere a 

sua sensibilidade a mudanças nas políticas de marketing da empresa e seus concorrentes. 

Para o desenvolvimento do cálculo do valor das marcas, é provável que ainda não 

exista uma orientação única de medição do seu capital, diferentes autores como Keller, 1993, 

2000; Dyson, Farr e Hollis, 1996; Chaudhuri, 1998, entre outros trazem propostas distintas de 

mensuração do valor da marca, mas sempre levando em consideração a determinação desse 

valor, pois é muito importante na melhoria das tomadas de decisão, na construção de um 

capital de marca maximizado e na obtenção de lucros de longo prazo.  

Caberá à empresa optar entre duas situações: considerar e avaliar os seus ativos marca, 

ou evocá-los apenas para efeitos de comunicação. Na linha de Egan e Guilding (1994), será 

sempre preferível à empresa estimar o valor das suas marcas, não obstante as reticências que 

se colocam aos métodos atualmente aplicados, do que simplesmente não fazer nada. 

Na perspectiva de Aaker (1991, 1996), o capital de marca corresponde ao conjunto dos 

ativos (e disponibilidades) ligados ao nome e símbolos da marca, que acrescentam (ou 

retiram) valor fornecido por um produto ou serviço, a uma empresa ou aos seus clientes. 

Ainda de acordo com Aaker (1991,1996) as maiores categorias de ativos são: a notoriedade da 

marca, a fidelidade à marca, a qualidade percebida e as associações de marca, conforme 

explicadas a seguir: 

 Ativo notoriedade da marca designa a força da presença da marca na mente do 

consumidor, ou seja, a capacidade de um comprador potencial reconhecer ou 

recordar a marca. 

  Ativo à qualidade percebida por seu lado, pode ser definida como a percepção 

que o consumidor tem da qualidade global ou superioridade de um produto ou 

serviço em relação à concorrência.  

 Ativo fidelidade da marca, mede a ligação de uma marca ao consumidor, 

refletindo a sua probabilidade de ser trocada por outra no mercado, face a 

algumas alterações no preço ou características. 

 Ativo as associações da marca, referem-se às associações que os consumidores 

fazem a partir do estímulo marca. Segundo Aaker (1996, p.25) “estas 

associações podem incluir os atributos do produto, um porta-voz famoso, ou 

um símbolo particular. [...] E são provenientes da identidade da marca - o que a 

organização pretende que a marca signifique nas mentes dos consumidores. ”  
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Ou seja, trata-se, de qualquer associação que nossa memória faça à marca e que 

suporta o capital de marca. Considera o autor, que uma associação em relação à marca será 

mais forte quando se basear nas experiências ou exposições a comunicações e quanto mais 

suportada por outras ligações, nomeadamente à notabilidade ou à fidelidade à marca. 

Com essas atribuições de associações de marca pode-se verificar que a marca está 

totalmente ligada ao fenômeno imagem da marca.  Na verdade, “uma imagem de marca é um 

conjunto de associações, normalmente organizadas de forma significativa” (AAKER, 1991, p. 

109) ou, dito de outra forma, “é o conjunto de associações vinculadas à marca que os 

consumidores conservam na memória” (KELLER, 1993, p. 2).  

No entanto, essas associações, constituintes da imagem da marca, representam 

percepções que muitas vezes podem não refletir uma realidade objetiva, mas que pode 

dominar o consumidor no momento de compra, e logo no resultado final da empresa. 

Podemos constituir procedimentos sólidos na definição do valor da marca, pois ela tem um 

papel ativo na tomada de decisão de compra dos clientes e a permanência de fidelidade da 

marca. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS DA MARCA 

A estratégia competitiva da empresa, para valorizar a marca é o diferencial dos 

produtos, qualidade, a terceirização dos produtos e as vendas on-line. Vale ressaltar as 

estratégias competitivas que se encaixam nos propósitos da empresa. “ A estratégia 

competitiva é a busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, a arena 

fundamental onde ocorre a concorrência. A estratégia competitiva visa estabelecer uma 

posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na indústria. ” 

(PORTER, 1989, p. 1). 

A valorização da marca tem como propósito o trabalho de agregar valor nos seus 

produtos perante os seus compradores. De acordo com Porter (1989, p. 2): 

 

 “ A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa 

consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação da 

empresa. O valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar, e o valor 

superior provém da oferta de preços mais baixos do que a concorrência por 

benefícios equivalentes ou do fornecimento de benefícios singulares que mais do 

que compensam um preço mais alto. ” 
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No mesmo raciocino de Porter (1989, p.2), existem dois elementos básicos de 

vantagem competitiva: liderança em custos e diferenciação. No presente trabalho se aborda 

apenas a estratégia de diferenciação pois esse é o propósito da marca Ohanakai, se posicionar 

no mercado, através da diferenciação dos seus produtos, qualidade e estilo.  

2.2.1 Estratégia de Diferenciação 

A marca Ohanakai é uma empresa de vestuário e acessórios que investe em peças de 

qualidade e presa muito a particularidade da peça, lançou sua coleção de camisetas com os 

melhores produtos dispostos no mercado. A estratégia da marca é realmente competir no 

mercado através dos seus produtos e da sua forma de produção e não pelo preço. É nesse 

contexto que se aborda a estratégia de diferenciação. 

De acordo com Porter (1989. p. 111), “ uma empresa diferencia-se da concorrência se 

puder ser singular em alguma coisa valiosa para os seus compradores. A diferenciação é um 

dos tipos de vantagem competitiva de que uma empresa pode dispor. ”  Ainda no raciocino de 

Porter (1989, p.111) a maioria das empresas veem as técnicas de diferenciação em termos de 

práticas de marketing ou do produto físico, ao invés de levarem em consideração que elas 

originam um potencial em qualquer parte na cadeira de valores. 

Como é o caso da empresa Ohanakai, além do diferencial dos seus produtos, é uma 

marca de vestuário que está introduzida no mercado pelo menor custo possível e que possui 

sua produção 100% terceirizada e zero funcionários, não possui estrutura física onde lhe 

beneficia nos seus custos fixos e possui plataforma de vendas on-line.  

2.2.2 Qualidade como Critério Competitivo 

Além da estratégia de diferenciação dos produtos que a marca Ohanakai busca em seus 

produtos e forma de produção, ela também trabalha forte no critério de qualidade dos seus 

produtos. 

Na linha de raciocínio de Paiva (2004), podemos identificar oito formas que podem se 

destacar uma ou mais, como sendo um nicho de qualidade possível para uma empresa se 

competir. As oito dimensões da qualidade conforme Paiva (2004, p. 57,58, 59) são: 
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“Desempenho: Refere-se as principais características operacionais do produto. São 

atributos normalmente mensuráveis e, na maioria dos casos, estão diretamente 

associadas as funções que irão desempenhar; 

 

Características secundárias: São itens que complementam as características 

principais de um produto. Podem ser tratadas como uma personalização do produto; 

 

Confiabilidade: Essa característica reflete a probabilidade de um produto apresentar 

uma disfunção, ou uma falha, dentro de um determinado período de tempo; 

 

Conformidade: É a característica que avalia o grau de adequação do produto aos 

padrões estabelecidos no projeto. É a mais tradicional abordagem sobre qualidade; 

 

Durabilidade: É a medida de tempo de vida de um produto. Essa característica, ou 

critério competitivo, possui duas dimensões: a dimensão econômica e a dimensão 

técnica. A dimensão técnica é definida como o tempo em que um produto pode ser 

utilizado até iniciar um processo de deterioração por desgaste. A dimensão 

econômica avalia até que ponto o custo de manter um produto em funcionamento é 

menor do que o de substituí-lo por um modelo novo ou com novas soluções 

tecnológicas. 

 

Serviços agregados: A dimensão dos serviços agregados representa a rapidez com a 

qual um serviço é oferecido a um cliente, levando-se em consideração competência, 

pronto atendimento e cortesia. 

Estética: É uma dimensão subjetiva da qualidade. Lida com conceitos subjetivos dos 

indivíduos, tais como aparência, som, gosto, aroma etc. Nessa dimensão é 

impossível satisfazer a todos os consumidores. Algumas empresas procuram 

explorar esse critério como um diferencial. 

 

Qualidade percebida: É o conceito que está associado a um determinado produto 

através de seu nome, marca ou reputação da empresa. Depende, fundamentalmente, 

do conceito de qualidade passada pelas dimensões apresentadas. Muitas vezes, a 

diferenciação de produtos com características próximas fica evidenciada por esses 

aspectos. “ 

A marca Ohanakai por ter uma estratégia operacional de produção totalmente 

terceirizada que não conta com fabricação própria, loja física e pretende realizar todas vendas 

através da plataforma online, via e-commerce, também pretende trabalhar com a estratégia de 

desempenho de entrega como diferencial competitivo. 

2.2.3 Desempenho de Entrega como critério competitivo 

Trabalhar com vendas totalmente on-line hoje, é uma estratégia que precisa focar 

muito na confiabilidade e agilidade da entrega. A marca Ohanakai vai efetuar vendas 

totalmente on-line e também precisa observar e trabalhar com esse critério de diferencial 

competitivo, agilidade, segurança e confiabilidade na entrega. 

Paiva (2004, p. 65) aborda que esse critério competitivo possui duas dimensões: 
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 “ Uma delas caracteriza-se por ser a capacidade da empresa de “manufaturar e 

vender produtos que funcionem conforme o especificado entregar dentro dos prazos 

estipulados e corrigir qualquer defeito imediatamente após ocorrer”. Sua 

característica mais importante é a capacidade de entregar produtos e/ou serviços 

dentro do prazo prometido e é referido como confiabilidade da entrega. ” 

A outra dimensão conforme o raciocínio de Paiva (2004) relevante de desempenho de 

entrega como estratégia competitiva é a velocidade de entrega. Apesar de estarem próximas 

duas dimensões apresentam importantes diferenças. 

Conforme Paiva (2004, p. 65), “ a velocidade está ligada a capacidade de fazer as 

operações rapidamente entregar com prazos menores que os concorrentes, enquanto que 

confiabilidade de entrega está relacionada à entrega sempre no prazo “.   

Percebe-se que a estratégia de desempenho de entrega, para uma marca que trabalha 

apenas com vendas on-line, através da plataforma e-commerce é um item muito importante 

para se destacar no mercado e estar à frente dos seus concorrentes. 

 

2.2.4 A Tecnologia do E-commerce como Estratégia Competitiva 

A empresa Ohanakai além do diferencial dos produtos e a qualidade, conta também 

com um grande aliado como estratégia competitiva, a plataforma digital, o e-commerce ou o 

comércio eletrônico.  

Laudon e Laudon (1999) abordam que o comércio eletrônico é o uso da tecnologia da 

informação que facilita a compra e venda de bens e serviços, trazendo diversos benefícios em 

aspectos como: tempo, já que o cliente economiza tempo em diversas procedimentos de 

compras pela internet e este é muitas vezes um fator significativo, distância: visto que redes 

como a internet podem transformar em um pequeno período uma empresa local em um 

distribuidor global, a empresa pode alcançar novos clientes a maiores distâncias; relações com 

clientes: os relacionamentos entre as empresas e seus clientes muitas vezes são mais estreitos; 

e facilidade de uso e melhor controle: muitos clientes estão passando para o comércio dos 

mercados financeiros on-line porque têm melhor controle sobre seus próprios recursos 

financeiros e também porque esses sistemas possuem facilidades em comparação com os 

pedidos feitos por telefone.  

Franco Jr. (2001) define e-Commerce como sendo um sistema para gerenciar a rede de 

operações de vendas, o que implica relacionamento com clientes e entrega de produtos ou 

serviços. O e-Commerce é uma das partes do e-Business; trata da parte visível, enquanto o e-
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Business caracteriza-se por ser todo o conjunto de sistemas de uma empresa, interligado aos 

sistemas de diversas outras empresas, consistindo em uma forma segura, flexível e integrada 

de fornecer um valor diferenciado na gestão administrativa, alavancada pela tecnologia de 

internet. 

2.2.5 As cincos forças de Porter e as Estratégias Competitivas Corporativas  

Para que uma empresa se evidencie no mercado é necessário que ela possua estratégia 

competitiva, ou seja, que ela tenha um conjunto de planos, políticas, programas e ações 

desenvolvidas para ampliar ou manter, de modo sustentável, suas vantagens frente aos seus 

concorrentes.  

Essa estratégia deve nascer do conhecimento detalhado da estrutura da empresa e 

também pela maneira da qual ela se modifica. Segundo Porter (1986) a natureza da 

competição está materializada em cinco forças competitivas que são: 1. Novos entrantes, 2. 

Poder de barganha dos fornecedores, 3. Poder de barganha dos clientes, 4. Produtos 

substitutos e 5. Concorrentes. A partir de seu cenário de competição, as empresas podem 

adotar um dos três tipos de estratégia competitiva: 1. Liderança em custos, 2. Diferenciação e 

3. Enfoque.  

Na mesma linha de raciocínio de Porter (1986), para se obter uma vantagem 

competitiva e melhores retornos do que os concorrentes em um mercado de massa, uma 

organização pode aplicar a estratégia genérica de diferenciação como uma alternativa à 

liderança de custos. A estratégia de diferenciação consiste em fazer um produto com 

características únicas, dentro de um ramo de atuação. 

Como é o caso da empresa Ohanakai que visa alcançar seus clientes e competir no 

mercado através da diferenciação de seus produtos. A diferenciação visa investimento mais 

pesado na imagem da marca, pesquisa de mercado e qualidade, tecnologia, assistência técnica, 

distribuição, e deve também captar desejos e transformá-los em produtos e serviços viáveis, 

com a finalidade de criar diferenciais para o consumidor. Porter (1986) afirma que a 

diferenciação é uma estratégia viável. 

A diferenciação permite a empresa cobrar um preço prêmio, devido o valor estar sendo 

agregado aos seus produtos, ela possui uma margem de lucro maior que a dos seus 

concorrentes. Isso a torna menos vulnerável em relações as pressões do mercado. A 
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diferenciação cria entre o consumidor e o fabricante uma lealdade e impede a entrada de 

novos rivais. 

Os produtos diferenciados, como é a linha de produtos da Ohanakai possuem poucos 

substitutos, sendo assim os clientes tem menos opções e menos poder de negociação. A linha 

de camisetas Ohanakai é um produto de extrema qualidade, algodão penteado, 100% algodão, 

com reforço nos ombros, costura impecável e artes todas digitalizadas através da tecnologia 

de impressoras têxteis que transferem qualquer imagem com alto teor de qualidade, com 

nitidez, sem toque, e com muito mais durabilidade que serigrafia.  

Além da estratégia de publicidade com imagens totalmente autorais, com excelente 

qualidade através da câmera profissional adquirida pela empresa, todas as fotos com marca d’ 

água da empresa, e publicações diárias que interagem com o cliente. E com um plano de 

desenvolvimento há suporte aos atletas patrocinados pela marca em grandes eventos. 

 

2.3 GESTÃO DE CUSTOS DA MARCA 

Como já vimos, a marca é um bem intangível da empresa que representa grande valor 

competitivo ao consumidor na hora de escolher um produto. Porem mesmo ela sendo um bem 

difícil de se mensurar ela também precisa de gestão, principalmente nos custos investidos na 

empresa que representam a valorização da marca. 

Com o mercado recessivo da década de 80 e 90, com a entrada da competição 

internacional, as organizações começaram a diminuir as margens de lucro, tornando ainda 

mais importante as informações relativas à apuração do custo real dos produtos e sua 

negociação, demonstrando a preocupação em melhorar o processo de tomada de decisão 

(MOWEN; HANSEN, 2003).  

O controle do patrimônio é um exercício muito antigo, Beuren (2003) relata que as 

primeiras contas são primitivas, registravam e identificavam os objetivos e a sua quantidade, 

geralmente por riscos ou sulcos feitos nas rochas.  

A sobrevivência das empresas depende da necessidade de satisfazer os seus clientes, 

e por esse motivo elas necessitam controlar suas operações internas. A gestão de custos surge 

como uma ferramenta fundamental, onde auxilia os gestores no conhecimento das operações 

cotidianas, de informações se bem fornecidas e planejadas, ajudando na orientação dos 

procedimentos da empresa.  
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De acordo com Bornia (2002, p.35) “A contabilidade de custos surge da 

contabilidade financeira e da contabilidade geral e teve início com a Revolução Industrial. 

Uma gestão de custos bem elaborada é capaz de reduzir o ambiente de incertezas, facilitando 

para o gestor optar na hora da tomada de decisão. “ 

Martins (2001) descreve que a contabilidade de custos se originou da contabilidade 

financeira das empresas, para atender à demanda externa de informações e avaliar estoques. 

Com o crescimento do comércio e da economia constatou-se a necessidade de conhecer o 

valor exato dos custos, fazendo com que a contabilidade de custos ampliasse suas finalidades 

para controle e decisão. 

 

Para Santos (1990, p. 17), contabilidade de custos representa: 

A necessidade de informações de custos como instrumento de auxílio para a 

administração tornar seus esforços produtivos e eficazes, em termos de apuração de 

resultado, aconteceu através da contabilidade de custos, nos primórdios do 

capitalismo, com o advento das empresas industriais, a partir da arte de capacitação 

de contas, assumindo maior importância à medida que os processos produtivos se 

tornavam mais complexos. 

Segundo Leone (1983, p. 14), “[...] a contabilidade de custos, quando acumula os 

custos e os organiza em informações relevantes, pretende atingir três objetivos principais: a 

determinação do lucro, o controle das operações e a tomada de decisão” 

Destaca-se assim a importância do aprofundamento em custos, para a melhoria da 

competitividade das empresas. Deste modo, para melhor entendimento do significado da 

palavra “custo” é relevante recorrer a sua definição, presente no dicionário da língua 

portuguesa: “quantia pela qual se adquiriu algo; num determinado valor ou preço” 

(FERREIRA, 1998, p. 486). 

A contabilidade de custos dos produtos orienta as empresas no momento de apurar os 

resultados e balanços, é contabilidade de custos uma técnica utilizada para identificar, 

mensurar e informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem a função de gerar 

informações precisas e rápidas para a administração na tomada de decisões (CREPALDI 

(2010). 

 Além de facilitar na tomada de decisão, auxilia os gestores na hora de estruturar as 

empresas no momento de um novo investimento, iniciação de um projeto etc. Derberck e 

Nagy (2001, p. 13), relatam que “a contabilidade de custos fornece as informações que 

permitem à gerência alocar recursos para as áreas mais eficientes e rentáveis da operação”. 
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 A contabilidade de custos econômica e financeira de uma empresa tem como 

objetivo controlar todo o patrimônio da empresa. Como explica Martins (2003), a 

contabilidade desenvolvida na Era Mercantilista, era somente usada e bem estruturada para as 

empresas comerciais, não havendo indústrias, tão pouco a necessidade de Contabilidade para 

tal fim.  

Iudicibus (2000), por sua vez, descreve como principal objetivo da contabilidade de 

custos o fornecimento de informações relevantes como ferramenta de apoio à tomada de 

decisões pelos interessados. 

Diante dessas novas contribuições dadas pela contabilidade de custos podemos 

perceber que ela deixou de apenas mensurar estoques e lucros globais para ser uma 

importante ferramenta de gestão, com bases consistentes para o gestor da empresa no 

momento de fazer suas tomadas de decisões sobre sua produção e seus investimentos. 

2.3.1 Definições das terminologias Contábeis 

Para um maior aprofundamento do estudo na área de gestão de custos da marca, é 

necessária a definição mais elaborada de algumas das terminologias contábeis, pois existem 

elementos que compõem a estrutura e que devem ser considerados. 

Para dar a importância e a abrangência dos métodos de custeio, é estritamente 

necessário detalhar o histórico e alguns conceitos relacionados a gestão de custos. Desta 

forma essas informações devem ser desenvolvidas e levantadas de acordo com as 

necessidades de cada empresa seja comercial, financeiro ou de produção. 

2.3.1.1 Gastos 

Todas as empresas desde o primeiro dia inseridas no mercado vão possuir gastos em 

suas atividades. Entende-se que gastos são todas as operações realizadas por uma empresa que 

necessitam de fontes monetárias. Para entender melhor os estudos de Padoveze (2010, p.319) 

trazem que: 

Gastos são todas as ocorrências de pagamentos ou recebimentos de ativos, custos ou 

despesas. Significa receber os serviços e produtos para consumo para todo o 

operacional, bem como os pagamentos efetuados e recebimentos de ativos. Como se 

pode verificar gastos são ocorrências de grande abrangência e generalização. 
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Já na literatura de Martins (2010 p. 24) gasto é “ compra de um produto ou serviço 

qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse 

representado por entrega de ativos (normalmente dinheiro). ” Ou seja, gasto são todos os 

custos e despesas fixas e variáveis, diretos e indiretos de uma empresa, desde seus 

investimentos. São todos aqueles que necessitam ser pagos por alguma espécie de ativo 

monetário. 

2.3.1.2 Despesas 

Na bibliografia de Maher (2001, p.64) “despesa é um custo lançado contra a receita 

de um período contábil”. Já na bibliografia de Leone (2000, p. 46), “despesa são todos os 

gastos que são feitos para se obter uma troca de receita”. 

Despesa segundo Martins (2010, p. 25) é um  

Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. A 

comissão do vendedor, por exemplo, é um gasto que se torna imediatamente uma 

despesa. O equipamento usado na produção, que fora gasto transformado em 

investimento e posteriormente considerado parcialmente como custo, torna-se na 

venda do produto feito, uma despesa. O microcomputador da secretária do diretor 

financeiro, que fora transformado em investimento, tem uma parcela reconhecida 

como despesa (depreciação), sem transitar por custo. 

Em qualquer sistema de gerenciamento de custos é necessário que se faça uma 

distinção entre custos e despesas, como também é importante conhecer o conceito sobre gasto. 

2.3.1.3 Investimentos 

Investimentos é a utilização de espécies monetárias em prol de algum benefício para a 

empresa ou organização. Pode ser caracterizado por investimentos mobiliários, financeiros, 

através de estoques. É uma forma de investir o dinheiro da organização em algo que 

futuramente pode trazer mais dinheiro para a empresa. 

 Por exemplo um investimento mobiliário, a empresa compra um bem imóvel com o 

intuito de destinar certa quantia em dinheiro, onde futuramente esse imóvel terá valorização e 

sua venda vai permitir o aumento de dinheiro comparando ao inicial. “Investimentos são os 

gastos efetuados em ativos ou despesas e custos que são imobilizados ou diferidos. São gastos 

ativados em função de sua vida útil ou benefícios futuros. ” (PADOVEZE, 2010, p. 320). 
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Para Martins (2010) investimento é todo gasto que se dá em função da sua vida útil ou 

de benefícios atribuíveis a futuro (s) período (s). São todos os sacrifícios realizados através da 

aquisição de bens ou serviços (gastos) que são “estocados” nos ativos da empresa para baixa 

ou amortização no ato de venda, de consumo, de seu desaparecimento ou de sua 

desvalorização, são gastos efetivados para a realização de investimentos para a organização. 

2.3.1.4 Custos 

Custos são o resultado de todos os gastos e investimentos realizados pela 

organização. É a consequência daquilo que foi comprado, gastado pela empresa. Na 

documentação literária de Martins (2010, p.25), custos significa um “gasto relativo a bem ou 

serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. O custo é também um gasto, só que 

é reconhecido como tal, isto é, como custo no momento da utilização dos fatores de produção 

(bens ou serviços), para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. “ 

Todo o gasto realizado pela empresa é um custo. Segundo Horngren, Foster e Datar 

(2000, p. 19), custo é “[...] recurso sacrificado ou de que se abre mão para um determinado 

fim. Muitas pessoas consideram custos como quantias monetárias que devem ser pagos na 

obtenção de mercadorias”. 

A definição de custos segundo Sá (1995) é um “investimento para que se consiga um 

bem de uso ou de venda; o mesmo que gasto, despesas; aplicações de meios para produção. “ 

Assim, custo é o gasto necessário para uma produção de bens e serviços, correspondendo a 

bens e serviços utilizados para a produção de outros bens e serviços. 

Para Padoveze (2010, p. 230) custos são:  

Os gastos, não investimentos necessários para fabricar os produtos da empresa. São 

gastos efetuados pela empresa que farão nascer os seus produtos. Portanto, podemos 

dizer que os custos são os gastos relacionados aos produtos, posteriormente ativados 

quando os produtos objeto desses gastos forem gerados. De modo geral são os 

gastos ligados à área industrial da empresa. 

Crepaldi (2002, p.17) afirma que custos são gastos relacionados a transformação de 

ativos (consumo de matéria prima ou salários). Já segundo Calderelli (2002), custo se refere à 

representação múltipla de bens ou serviços, para obtenção de um bem de uso ou de troca. 

Martins (2010, p.25) ainda ressalta alguns exemplos, “ a matéria –prima foi um gasto 

em sua aquisição que imediatamente se tornou um investimento, e assim ficou durante o 
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tempo de sua estocagem, no momento de sua utilização na fabricação de um bem, surge o 

custo da matéria prima como parte integrante do bem elaborado. ”  

Todas as atividades que uma empresa realiza que sua consequência é a destinação de 

espécies ou ativos monetários, transforma-se em custos. 

2.3.1.5 Custos diretos 

Ressaltasse que na literatura de (DUTRA, 2003, p.41) a conceituação de custo diretos 

onde “são os custos que estão ligados diretamente a cada tipo de produto ou serviço da 

empresa.” 

Para Leone (2000, p. 49), custos diretos são “aqueles custos que podem ser facilmente 

identificados com o objeto de custeio. São custos diretamente identificados a seus portadores. 

Para que seja feita a identificação, não há necessidade de rateio”. 

Os custos diretos podem ser identificados por aqueles que estão inseridos no produto 

ou serviço, e podem ser mensurados quando pertencem a cada produto individual, de forma 

bem objetiva e direta. Aqui se encaixam os custos com matéria-prima, mão de obra, 

embalagens etc. São os custos que podem ser quantificados e identificados no produto e ou 

serviço e valorizados com relativa facilidade (JR, OLIVEIRA; COSTA, 2003). 

Essa categoria abrange todos os custos relacionados com a fabricação do produto ou 

serviço como matéria-prima, mão-de-obra direta, tributos e comissões sobre vendas etc., 

porém os demais gastos são transferidos para apuração de resultado como despesas, sem 

serem apropriados aos produtos fabricados (WERNKE, 2001). 

Conforme Calderelli (2002) o custo direto é aquele que consiste nas aplicações diretas 

a produção. São apresentados, a seguir, alguns exemplos de custos diretos: matérias-primas 

usadas na fabricação do produto, mão-de-obra direta, serviços subcontratados e aplicados 

diretamente nos produtos ou serviços. Contudo, pode ser constatado que o custo direto é 

aquele que contribui diretamente para a finalização do produto. 

Já para Padoveze (2010, p. 336): 

Custos diretos são os custos que podem ser fisicamente identificados para um 

segmento particular sob consideração. Assim, se o que está sob consideração é uma 

linha de produtos, então os materiais e mão de obra envolvidos em sua manufatura 

seriam ambos custos diretos. Dessa forma relacionando com os produtos finais, os 

custos diretos são os gastos industriais que podem ser alocados direta e 

objetivamente aos produtos. 
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Os custos diretos são todos os custos que são utilizados para a fabricação de qualquer 

produto ou serviço da organização. Tudo o que é utilizado para a fabricação de um produto 

que gera um gasto é um custo direto. 

2.3.1.6 Custos indiretos 

Os custos indiretos, por sua vez, são os gastos gerais de fabricação, são aqueles que 

estão incorridos dentro do processo de produção, mas que não estão diretamente ligados ao 

produto. De acordo com Bornia (2010), em empresas modernas, os custos indiretos estão se 

tornando cada vez mais importantes, fazendo com que a discussão sobre a alocação desses 

custos tenha relevância crescente. 

Os custos indiretos “são os aqueles que não podem ser atribuídos a um único produto 

ou na execução de um único serviço, ou seja, o custo indireto surge a partir do momento em 

que a organização começa a produzir mais de um produto ou a prestar serviços variados. “ 

(DUTRA, 2003, p.43). Para Leone (2000, p. 49), “Os custos indiretos são aqueles custos que 

não são facilmente identificados com o objeto de custeio. São custos alocados aos objetos 

através de rateios”.  

Caracterizam-se por apresentar dificuldades na identificação para cada unidade de 

produto fabricado ou comercializado sendo apropriados aos produtos finais como, por 

exemplo, aluguel da unidade fabril de uma organização ou a conta de energia elétrica de uma 

empresa que fabrica seus produtos, pois a organização só terá um custo se a mesma fabricar 

algo, caso contrário, a mesma ocasionará despesa (MARTINS, 2003). Por outro lado, é 

considerado custo indireto todos: 

Os gastos industriais que não podem ser alocados de forma direta ou objetiva aos 

produtos, ou a outro segmento ou atividade operacional, e caso sejam atribuídos aos 

produtos, serviços ou departamentos, será através de critérios de distribuição ou 

alocação. São também denominados custos comuns (PADOVEZE, 2010 p. 336). 

Já os custos indiretos, segundo Crepaldi (2002, p.18), “são os que, para serem 

incorporados ao produto, necessitam da utilização de algum critério de rateio, devido a sua 

difícil mensuração por produto. Temos como exemplo o aluguel, depreciação, salário de 

supervisores etc.” 
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Perez, Oliveira e Costa (2001, p.25), citam que os “custos indiretos, por não serem 

identificados nos produtos ou serviços, não podem ser apropriados de forma direta para as 

unidades especificas. ”  

Sendo que, para Wernke (2005), custos indiretos são os gastos apresentados para a 

empresa exercer suas atividades, afim de não ter ligação direta com o produto específico, 

(aqueles no qual, não se identifica na produção) nas empresas que são objeto de fabricação de 

apenas um produto. Um exemplo de custo indireto é o aluguel da fábrica, o supervisor geral 

da fábrica, ou seja, o mesmo está indiretamente ligado ao produto. 

Nessa linha pode-se identificar os custos indiretos, como todos aqueles ligados a fim 

de contribuir para a produtividade da empresa, no decorrer da produção dos bens e serviços da 

organização. 

2.3.1.7 Custos e despesas fixas 

O custos e despesas fixas, são os custos que mesmo que a empresa não venda nenhum 

produto, ela terá esses encargos. Geralmente os custos fixos são custos com salários 

administrativos e seus encargos, aluguéis, materiais de limpeza e de escritório, gastos com 

depreciação, seguro, manutenção do bem físico, enfim todos os custos para manutenção do 

negócio em funcionamento. 

Na literatura de Padoveze (2010) custos e despesas fixas são interpretados por 

aqueles que tendem a manter-se constantes nas alterações das atividades operacionais, são 

aqueles também necessários para manter o nível mínimo de atividade operacional da empresa, 

podem ser chamados também de custos de capacidade.  

Com base no pensamento de Martins (2003), o qual afirma que não existe custo ou 

despesa eternamente fixo, pode-se constatar que custo fixo é a soma de todos os fatores fixos 

de produção. É claro que, os custos fixos podem mudar, isso não os torna variáveis. Sendo 

que, torna-os fixos a uma nova taxa: ou mais alta ou mais baixa (MOWEN; HANSEN, 2003). 

Segundo Jr, Oliveira e Costa, (2011, p.12) custo fixo é definido, como: “são os 

custos que permanecem constantes dentro de determinada capacidade instalada, independem 

do volume de produção, ou seja, uma alteração no volume de produção para mais ou para 

menos, não altera o valor do custo. ” 

Segundo Leone (2000, p. 55), “São custos que não variam com a variabilidade da 

atividade escolhida. Isto é, o valor total dos custos permanece praticamente igual mesmo que 
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a base de volume selecionada como referencial varie”. Martins (2001, p.269) afirma que “não 

existe custo ou despesa eternamente fixos; são, isso sim, fixos dentro de certos limites de 

oscilação da atividade a que se referem, sendo que, após tais limites, aumentam, mas não de 

forma exatamente proporcional, tendendo a subir em “degraus”. ” 

Já, para Meglorini (2001), os custos fixos são aqueles decorrentes da estrutura 

produtiva instalada da empresa, que independem da quantidade que venha a ser produzida 

dentro do limite da capacidade instalada. Como por exemplo: salário dos operários da fábrica, 

depreciação das máquinas da produção, aluguel do prédio utilizado para produção da fábrica, 

dentre outros. 

2.3.1.8 Custos e despesas variáveis 

O gerenciamento de custos abrange dois tipos de comportamentos que na maioria 

dos sistemas são encontrados como custos fixos e variáveis. Para Horngren, Foster e Datar 

(2000, p.21): 

Um custo variável é um custo que se altera em montante em proporção às alterações 

num direcionador de custo. Um custo fixo é um custo que não se altera em montante 

apesar de alterações num direcionador de custos. Um direcionador de custos, 

também chamado de determinante de custo, é qualquer fator que afeta os custos 

totais. Isto significa dizer que uma mudança no direcionador de custo implicará uma 

alteração dos custos totais de um objeto de custo. 

Os exemplos mais comuns de custos variáveis são as matérias-primas, os materiais 

diretos e a mão-de-obra direta. Os custos variáveis são todos os custos que aumentam 

conforme a produção da empresa, conforme as vendas.  

Segundo Backer e Jacobsen (1974, p. 13), “são os custos que tendem a crescer ou 

diminuir, no total, em proporção às mudanças nos níveis de atividade”. Horngren (1985, p. 

22) cita que “um custo variável [...] é constante por unidade e seu valor total varia 

proporcionalmente às variações de atividade ou volume. ” 
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Já os custos e despesas variáveis na bibliográfica de Padoveze (2010, p. 337):  

São assim chamados os custos e despesas cujo montante em unidades monetárias 

variam na proporção direta de variações do nível de atividades. É importante 

salientar que a variabilidade de um custo existe relação a um denominador 

específico. Dessa forma, é importante ressaltar a diferença entre custo variável e 

custo direto. Um custo variável se ele realmente acompanha a proporção da 

atividade com que ele é relacionado. Um custo direto é aquele que se pode medir em 

relação a essa atividade ou ao produto. Assim a mão de obra direta, quando 

contratada para determinado volume de produção, é fixa em relação aquele volume, 

mas é direta em relação ao produto, uma vez que podemos medir os esforços feitos 

para cada unidade de produto. 

A definição de custos variáveis segundo Jr, Oliveira e Costa, (2011, p.14) 

São custos que mantêm relação direta com o volume de produção ou serviço. Dessa 

maneira, o valor absoluto dos custos variáveis cresce à medida que o volume de 

atividades da empresa aumenta. Na maioria das vezes, esse crescimento no total 

evolui na mesma proporção do acréscimo no volume produzido. 

Está definição está relacionada de modo direto com a produção, seu nível aumenta de 

acordo com o aumento de produtividade da empresa, ou seja, conforme o volume de vendas. 

2.3.1.9. Outros conceitos utilizados 

Para o bom desenvolvimento do conhecimento de contabilidade de custos ainda é 

necessário outros conceitos que geralmente são utilizados em paralelo com os conceitos vistos 

anteriormente. Martins (2010, p. 25, 26) os detalha da seguinte forma: desembolso – 

Pagamento resultante de aquisição de bem ou serviço, perda – Bem ou serviço consumidos de 

forma anormal e involuntária.  

E ainda em sua versão Martins (1982, p.21, 23) ele ainda abordava os conceitos de 

desperdícios – gastos incorridos nos processos produtivos ou de geração de receitas que 

possam ser eliminados sem prejuízo da qualidade ou quantidade dos bens, serviços ou receitas 

geradas. 

Depois de caracterizado todas as terminologias contábeis de gestão de custos da 

marca, define-se os métodos de custeio. No presente artigo serão abordados os três métodos 

de custeio, para um breve esclarecimento e conhecimento de cada um deles. Porém só será 

utilizado o método de custeio variável, que o método que mais se encaixa nas exiguidades da 

empresa. 
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2.4 MÉTODO DE CUSTEIO 

Os métodos de custeio são aqueles que apropriam os custos de determinada empresa 

aos seus produtos ou serviços. Existem diversos métodos de custeio, que se classificam de 

acordo com as necessidades das empresas no momento de classificar seus custos. No presente 

momento conceitua-se os três métodos de custeio utilizados que são: Custeio por absorção, 

custeio variável e custeio baseado em atividades (ABC). 

 Porém para objeto de estudo no trabalho será utilizado apenas o método de custeio 

variável, devido as necessidades da empresa.  

2.4.1 Custeio por Absorção 

Este método é aplicado pelas empresas no Brasil, pois é um método adotado pela 

legislação comercial e fiscal vigente do país. Ele é utilizado pelas organizações para a 

apresentação de demonstrações financeiras e para a apuração de imposto de renda anual. 

Segundo Martins (2010, p 37), “ no Brasil, o custeio por absorção está comtemplado 

no Pronunciamento Técnico CPC 16, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que 

trata da valorização de estoques, nos itens 12 e 14. “ 

Martins (2010, p.37) também conceitua o custeio por absorção como um  

Método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, 

nascido na situação histórica mencionada. Consiste na apropriação de todos os 

custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção, todos os gastos 

relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos ou 

serviços feitos.  

Nesse método de custeio, segundo Crepaldi (2002, p.220): 

Todos os custos de produção são apropriados diretamente aos produtos do período. 

Os custos de produção podem ser apropriados diretamente, como o caso do material 

direto, ou indiretamente, como o caso dos custos indiretos de fabricação. Os gastos 

que não pertencem ao processo produtivo, como as despesas, serão excluídos deste 

método. 

Como podemos ver o custeio por absorção abrange todos os custos diretos e indiretos, 

fixos e variáveis que estão relacionados com a produtos dos bens e serviços da organização. 

São todos os recursos que se faz necessário para a criação dos produtos, os outros gastos não 

são contabilizados neste método de custeio. 
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2.4.2 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

O Custeio ABC é caracterizado por ser um sistema com o intuito de apropriar os 

custos às atividades executada pela empresa, de forma que os produtos sejam apropriados de 

forma adequada as atividades, segundo o uso de que cada produto faz as atividades 

produzidas em sua elaboração. Segundo Leone (2000, p.252) não há um consenso quanto ao 

surgimento do custeio baseado em atividades, porém existem várias razões sobre o 

aparecimento de tal critério. 

Já Maher (2001) justifica que o custeio baseado em atividades é um método de custeio 

que primeiro aloca os custos às atividades e depois essas atividades repassam esses custos 

para os produtos que as consomem. 

Segundo Martins (2001, p. 112), “para se utilizar o ABC, é necessária a definição das 

atividades relevantes dentro dos departamentos, bem como dos direcionadores de recursos 

que irão alocar os diversos custos incorridos às atividades. ” Utilizado este método as 

atividades, a relação entre estas e os produtos serão definidas pelos direcionadores de 

atividades, que levam em consideração o custo que cada produto leva em sua atividade 

(unidades, linhas ou famílias). 

2.4.3 Custeio variável 

O custeio variável atribui apenas os custos variáveis aos produtos elaborados, que, 

juntamente com as despesas variáveis, serão subtraídos da receita, gerando um valor que se 

denomina margem de contribuição. Os gastos fixos (custos e despesas) serão abatidos na 

margem de contribuição total do período. A partir da margem de contribuição, pode-se avaliar 

o potencial de cada produto e o volume adequado da produção, a fim de amortizar os custos 

fixos e as despesas fixas e, ainda, gerar o lucro desejado (CRC-SP, 1992).  

Na produção literária de Martins (2010, p. 198), “ no custeio variável, só são alocados 

aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e considerados como despesas do 

período, indo diretamente para o resultado; para os estoques só vão. Como consequência, 

custos variáveis. ” 

Lima (1969) complementa que a adoção desse método evita as possíveis distorções 

que o rateio dos custos fixos pode gerar. De certa forma, reduz o lucro do exercício, uma vez 

que os custos fixos são contabilizados, totalmente, como despesas, não sendo incorporado ao 
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valor dos estoques, com isso, o método apresenta mais clareza no planejamento do lucro e na 

tomada de decisões. 

Para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 211), “Custeio variável é o método de custeio 

de estoque em que todos os custos de fabricação variáveis são considerados custos 

inventariáveis. Todos os custos de fabricação fixos são excluídos dos custos inventariáveis: 

eles são custos do período em que ocorreram. ” Já, Lopes de Sá (1990), diz que o custeio 

variável é o “processo de apuração de custo que exclui os custos fixos. ” 

2.4.3.1 Vantagens do custeio variável 

Como o propósito do artigo é construir informações para o auxílio da empresa nas 

próximas etapas de prosseguimento da marca, para o investimento da nova coleção e para os 

futuros investimentos da marca, esse custeio é o que melhor se encaixa na linha de raciocínio 

para o momento pois através dele é possível fornecer as informações necessárias para as 

próximas tomadas de decisões. 

Como o custeio variável é apenas uma ferramenta de análise gerencial interna, para o 

momento ela fornece as seguintes vantagens trazendo os resultados esperados na elaboração 

deste artigo. A vantagens da utilização desse método de custeio são: 

Segundo Leone (2009) as vantagens do custeio variável são:  

 Não possui prática de rateio; 

 Evita manipulações;   

 Fornece o ponto de equilíbrio; 

 Enfoque gerencial; 

 É integrado com o custo padrão e orçamento flexível. 

 O custo fixo é independente do processo fabril;  

 Descobre o número de unidades de produtos que a empresa necessita 

comercializar para cobrir os custos; 

  A relação de custo, lucro e volume são obtidos rapidamente. 

Conforme Padoveze (2000, p. 48) que, de um painel das vantagens e desvantagens dos 

dois métodos de custeio, elaborado por Moore e Jaedicke e Garriso, ambos baseado na 

sumarização feita pela National Associations of Accountants (Associação Nacional de 

Contadores – USA) no relatório Research Series Nº. 23, “Direct Costing”, New York, 1953, 

destacou:  
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a) os custos dos produtos são mensuráveis objetivamente, pois não sofrerão 

processos arbitrários ou subjetivos de distribuição dos custos comuns; 

 b) o lucro líquido não é afetado por mudanças de aumento ou diminuição de 

inventários; 

 c) os dados necessários para análise das relações custo-volume-lucro são 

rapidamente obtidos do sistema de informação contábil;  

d) é mais fácil para os gerentes industriais entenderem o custeamento dos produtos 

sob o custeio variável, pois os dados são próximos da fábrica e de sua 

responsabilidade, possibilitando a correta avaliação de desempenho setorial;  

e) o custeamento variável é totalmente integrado com o custo padrão e o orçamento 

flexível, possibilitando o correto controle de custos;  

f) o custeamento variável constitui um conceito de custeamento de inventário que 

corresponde diretamente aos dispêndios necessários para manufaturar os produtos; 

g) o custeamento variável possibilita mais clareza no planejamento do lucro e na 

tomada de decisão. 

Outras vantagens abordadas por Leone (1997, p. 341), são:  

a) o custeamento variável apresenta de imediato a margem de contribuição;  

b) a geração de informações para a administração, quando se deseja saber, com 

segurança, quais produtos, linhas de produtos, departamento, territórios de vendas, 

clientes e outros segmentos (ou objetivos) que são lucrativos e onde a Contabilidade 

de custos deseja investigar os efeitos inter-relacionados das mudanças ocorridas nas 

quantidades produzidas e vendidas, nos preços e nos custos de despesas; 

É claramente possível identificar a finalidade do custeio variável e relacionar com a 

necessidade da empresa. É por este motivo que no presente artigo apenas este método será 

destacado, por que como visto anteriormente o propósito da marca é analisar os pontos de 

equilíbrio, a margem de contribuição para o estudo de viabilidade para os próximos 

investimentos, ou seja, para as próximas tomadas de decisão. 

A estratégia da marca é formar o preço de venda dos produtos com base em custos e 

com base na valorização da marca. O propósito da empresa é forma o preço de venda dos 

produtos dando ênfase na valorização da marca. O projeto da criação da marca é para que no 

futuro a empresa venda mais pela marca do que pelos produtos em si. 

 

2.5 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

A elaboração do preço de venda é uma decisão muito importante para o 

administrador/gestor da empresa, por ser um fator essencial na sobrevivência, lucratividade e 

posicionamento da marca no mercado.  

A formação dos preços de venda está diretamente ligada às circunstancias do mercado, 

a necessidade dos consumidores, à concorrência, às exigências governamentais, aos custos 

investidos na empresa, na marca, nos produtos e ao retorno sobre o capital investido. Segundo 
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Santos (1994 p. 17), “o preço de venda de um produto qualquer é formado pelos seus custos 

marginais e pela sua margem de contribuição, composta dos custos estruturais fixos e do 

lucro”. 

A forma mais correta de decisão na formação, estratégia e gestão de preços dos 

produtos praticados é cada vez mais inquietante na vida dos gestores, isso se deve por que 

uma correta gestão de preços de venda dos produtos, influencia diretamente no resultado final 

da empresa. Crepaldi (2009) salienta, ainda, que os métodos de fixação de preços são, 

geralmente, classificados com base nos critérios de custo, de concorrência e de investimento. 

Já para Assef (1997 p.1): 

[...] quem forma o preço é o mercado em que ele se insere. Para alijado da 

competição o empresário deve conhecer perfeitamente as regras de participação. Se 

pensar diferente e estabelecer seu preço somente considerando premissas de custos e 

margem, certamente está a meio caminho da dificuldade e falta de competitividade. 

Assef (1997 p.2) afirma que a “identificação e o conhecimento do mercado de atuação, 

das condições comerciais e mercadológicas das empresas concorrentes são essenciais na 

formação dos preços de venda”. Além disso, Bernardi (1998 p. 218) enfatiza que “o preço que 

o mercado estaria disposto a pagar não significa o mais alto possível a ser praticado, mas 

aquele que representa valor para o consumidor, o que resulta num preço competitivo”. 

O preço dos produtos a serem oferecidos aos clientes deve ser repassado, tendo o 

cuidado de maximizar os custos de produção sem que estes estejam com os custos de 

ineficiência agregados. No entanto, é preciso fazer uma análise detalhada na formação dos 

preços dos produtos, de tal maneira que se desenvolva uma sustentabilidade no mercado-alvo 

que se quer atingir (FERREIRA, 2007). 

O cálculo que tem a definição de estabelecer o preço de venda dos produtos 

produzidos por determinada empresa tem a abrangência e a cobertura de todos os custos da 

empresa e geração do lucro almejado por ela. Esse cálculo tem a finalidade de orientar a 

empresa para que ela obtenha um parâmetro inicial ou um parâmetro de referência para suas 

análises comparativas, por que a determinação do preço de venda no momento presente está 

cada vez mais sendo influenciada pelos fatores externos do que pelos fatores internos. 

Todavia, toda empresa deve saber seu preço de venda orientativo, ou seja, saber 

exatamente qual é o preço mínimo que ela pode vender seus produtos, saber exatamente qual 

é os custos dos seus produtos e se o mesmo é adequado. Portanto, além dos custos diretos e 
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indiretos do produto e a margem de lucro, deverá ser levado em conta também a concorrência 

os desejos do mercado consumidor e a valorização da marca. 

Para formar preço com base no custo, Crepaldi (2009) salienta que, primeiramente, é 

determinado o custo unitário do produto, utilizando um dos métodos de custeio apresentados 

anteriormente, e, a partir disso, é acrescida uma porcentagem (margem ou Mark-up) ao custo 

para determinar o preço de venda. Essa margem serve para cobrir os impostos, as despesas de 

comercialização e administrativas e o lucro desejado pelos administradores. Crepaldi (2009, 

p. 325) utiliza a seguinte fórmula para calcular o preço de venda segundo os critérios dos 

custos: 

 

Conceito Fórmula 

 

Padoveze (2010, p. 430, grifos do autor) traz que o 

conceito Mark-up, que traduzimos como 

multiplicador sobre os custos, é uma metodologia 

para se calcularem preços de vendas de forma rápida 

a partir do custo por absorção de cada produto. O 

conceito Mark-up, amplamente utilizado pelas 

empresas, tanto as de grande porte como as 

microempresas, parte do pressuposto de que a base 

para diferenciação de preços de venda dos diversos 

produtos produzidos pela empresa é o custeio por 

absorção.  

 

 

 

     Percentual de Mark-up =    (1 – custo) x 100% 

                                       Preço de venda 

 

  

Quadro 1: Conceito e fórmula de Mark-up.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Vale ressaltar que apesar de o Mark-up ser um multiplicador aplicado sobre os custos 

dos produtos produzidos, sua construção está diretamente ligada a determinados percentuais 

sobre o preço de venda. Todos os elementos do Mark-up são determinados através de relações 

percentuais médias sobre preços de vendas e aplicados sobre o custo dos produtos. 

(PADOVEZE, 2010).  

Os elementos constantes do Mark-up, segundo Padoveze (2010, p.431) são: 

Mark-up I – Despesas e margem de lucro 

a) Despesas administrativas; 

b) Despesas comerciais; 

c) Outras despesas operacionais (assistência técnica, engenharia);  

d) Custo financeiro de produção e vendas; 

e) Margem de lucro desejada 
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Mark-up II – Impostos sobre a venda 

f) ICMS 

g) PIS 

h) COFINS. 

A formação do preço de venda para os produtos da marca é Ohana Kai será realizado 

desta maneira, com a aplicação da fórmula de Mark-up, apresentada logo acima. Com a 

formação do preço dos produtos conseguimos elaborar os índices de margem de contribuição, 

ponto de equilíbrio econômico, financeiro e contábil que serão abordados logo em seguida no 

presente artigo. 

 

2.6 ANÁLISE DE CUSTOS DA EMPRESA 

A análise de custos traz como procedimentos a elaboração dos índices de margem de 

contribuição e ponto de equilibro contábil, econômico e financeiro. A seguir serão 

contextualizados os seguintes procedimentos utilizados para a elaboração da análise, como 

são formados, para que servem e quais os seus benefícios.  

2.6.1 Margem de contribuição 

Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda do produto menos os 

seus custos de produção. Ela é utilizada para calcular o quando cada produto contribui de 

retorno para a empresa, pagar seus custos fixos. A margem de contribuição pode ser calculada 

tanto em percentual como em valor monetário. 

 

Martins (2010, p. 185) define margem de contribuição como:  

A Margem de Contribuição, conceituada como a diferença entre Receita e soma de 

Custo e Despesa Variáveis, tem a faculdade de tornar bem mais facilmente visível a 

potencialidade de cada produto, mostrando como cada um contribui para, 

primeiramente, amortizar os gastos fixos, e, depois, formar o lucro propriamente 

dito. 

Para Bornia (2010, p.55) “a margem de contribuição é o montante da receita 

diminuído dos custos variáveis. A margem de contribuição unitária, analogamente, é o preço 

de venda menos os custos variáveis unitários do produto. ” 
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Segundo Cunha (2003) a margem de contribuição é formada pela diferença entre o 

montante da receita de vendas e o custo variável de produção, e tem um importante papel em 

auxiliar a tomada de decisões a curto prazo. Sendo assim a margem de contribuição tem a 

capacidade de demonstrar quanto sobrou da receita direta de vendas deduzindo-se os custos e 

despesas variáveis para pagar os custos fixos ou periódicos. 

 

Conceito Fórmula 

 

Margem de contribuição, segundo Padoveze (2010, 

p. 336): Representa o lucro variável. É a diferença 

entre o preço de venda unitário do produto e os 

custos e despesas variáveis por unidade de produto. 

Significa que em cada unidade vendida a empresa 

lucrará determinado valor, multiplicado pelo total 

vendido, teremos a contribuição marginal total do 

produto para a empresa. 

 

 

O cálculo de obtenção da Margem de Contribuição 

Unitária segundo Bornia (2010, p. 55) é a seguinte: 

 

 

Margem de Contribuição Unitária = 

Preço de Venda – Custos Variáveis Unitários 

 

 

 

Para Margem de Contribuição em unidades 

monetárias segundo Bornia (2010, p.55) é utilizada 

para cálculo do ponto de equilíbrio em unidades, que 

pode ser calculada também em percentual para 

cálculo do ponto de equilíbrio em reais, conforme 

demonstrado ao lado: 

 

 

 

MC% = Margem Unitária / Preço de Venda 

 

Quadro 2: Conceito e fórmula de Margem de Contribuição 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para realizar o cálculo do preço de venda, é fundamental que se leve em consideração 

diversos outros fatores e não apenas a margem de contribuição, pois ela pode demonstrar um 

valor que não seja suficiente para a cobertura dos custos fixos da empresa, e que não condiz 

com o mercado. 

2.6.2 Ponto de equilíbrio 

O ponto de equilíbrio representa a quantidade de unidades que a empresa precisa 

produzir para que ela não obtenha prejuízo. Para Padoveze (2010, p. 377) o ponto de 

equilíbrio: 

Evidencia, em termos quantitativos, qual é o volume que a empresa precisa produzir 

ou vender para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos custos e 

despesas variáveis que ela tem necessariamente que incorrer para fabricar/vender o 

produto. No ponto de equilíbrio, não há lucro ou prejuízo. A partir de volumes 

adicionais de produção ou venda, a empresa passa a ter lucros. 
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Padoveze (2010, p.389) também denomina que o ponto de equilíbrio é “ o ponto em 

que o total da margem de contribuição da quantidade vendida/produzida se iguala aos custos e 

despesas fixas. Assim o ponto de equilíbrio calcula os parâmetros que mostram a capacidade 

mínima em que a empresa deve operar, para não ter prejuízo. ” 

 

Destacando a bibliografia de Martins (2010, p.257):  

O ponto de equilíbrio, (também denominado Ponto de Ruptura – Break-even Point) 

nasce da conjunção dos Custos e Despesas Totais com as Receitas Totais. Estas 

numa economia de mercado, têm uma representação macroeconômica também não 

linear, isto é, para o mercado como um todo, de computadores por exemplo, tende a 

haver uma inclinação para menos, já que cada unidade adicional tenderia a ser capaz 

de produzir menos receita. 

Segundo Padoveze (2010) o ponto de equilíbrio auxilia na gestão de curto prazo da 

empresa. Isso por que, o ponto de equilíbrio mostra o ponto mínimo em que a empresa pode 

operar, onde é o lucro zero. Nesse ponto mínimo de capacidade de operação, a empresa 

consegue cobrir os custos variáveis das unidades vendidas ou produzidas, e também cobrir 

todos os custos de capacidade, os custos fixos.  

 

2.6.2.1 Ponto de equilíbrio Econômico, Financeiro e Contábil 

O ponto de equilíbrio possui três formas de ser calculado: ele pode ser calculado por 

unidades, que seria o ponto de equilibro econômico. Em valor onde seu resultado gera o valor 

de vendas necessárias, tornando seu ponto de equilíbrio financeiro e o contábil onde é 

possível ver a porcentagem que a empresa precisa atingir para alcançar seu ponto de 

equilíbrio. A seguir no Quadro 3, podemos entender melhor os conceitos e fórmulas: 
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Conceito Explicação Fórmula 

Ponto de Equilíbrio Econômico 

 

O ponto de equilíbrio por quantidade 

de acordo com Padoveze (2010, 

p.390), “ objetiva determinar a 

quantidade mínima que a empresa 

deve produzir e vender. Abaixo dessa 

quantidade de produção e vendas, 

seguramente a empresa estará 

operando com prejuízo. ” A fórmula 

do ponto de equilíbrio em quantidade 

segundo Padoveze (2010, p. 390, 

391). 

Conforme Padoveze (2010, p. 390) 

aborda em sua bibliografia, “ como o 

ponto de equilíbrio conceitua o ponto 

em que o lucro líquido é igual a zero, 

é fácil determinar sua equação, em 

determinada quantidade, utilizando-se 

os dados restantes da análise da 

margem de contribuição. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através das fórmulas acima é 

possível determinar o ponto 

de equilíbrio econômico em 

quantidade ou em valor, 

através dessa equação 

podemos determinar a 

quantidade de vendas que 

serão realizadas, ou o valor 

das vendas que serão 

realizadas para que a empresa 

não opere com prejuízo. 

 

 

 

 

 

 

 

PE em quantidade = 

Custos Fixos Totais 

Margem de Contribuição Unitária 

 

Partindo da equação que fundamenta 

o ponto de equilíbrio, segue abaixo a 

fórmula do Ponto de Equilíbrio (PE), 

segundo Padoveze (2010, p. 390,391): 

 

  

 

Vendas = Custos Variáveis + Custos 

Fixos 

 

Ponto de Equilíbrio Financeiro 

O ponto de equilíbrio em valor já é 

usado em algumas determinadas 

situações particulares, principalmente 

quando a gama de produtos é muito 

grande e há dificuldades de se obter o 

mix específico para os produtos e suas 

quantidades no ponto de equilíbrio, 

bem como quando existem 

dificuldades de identificar os custos e 

despesas fixas para cada produto, 

temos que nos valer de uma 

informação de caráter global expressa 

em denominador monetário. 

(PADOVEZE, 2010). 

Assim interpreta-se o ponto de 

equilíbrio em valor de vendas. Ou 

seja, qual o valor mínimo que a 

empresa necessita vender para que a 

empresa não fique no prejuízo e 

obtenha lucro. Para o cálculo de ponto 

de equilíbrio em valor precisamos 

saber a margem de contribuição em 

percentual sobre o preço de venda. Na 

bibliografia de Padoveze (2010, p. 

391, 392): 

 

 

 

 

 

 

O ponto de equilíbrio em 

valor, é elaborado com a 

margem de contribuição em 

porcentagem, e o seu 

resultado gera o valor que a 

empresa necessita atingir para 

que ela não opere com 

prejuízo e obtenha lucro. 

Geralmente as empresas 

utilizam este método por 

existirem uma grande 

variedade de produtos, onde 

fica difícil diagnosticar os 

custos utilizados para cada 

produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de equilíbrio em valor =  

 

    Custos Fixos Totais 

                                                              

Margem de Contribuição Percentual 
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Ponto de Equilíbrio Contábil 

 

Bornia (2010, p. 63) afirma que no 

ponto de equilíbrio contábil são 

levados em conta todos os custos e 

despesas relacionados com o 

funcionamento da empresa. De acordo 

com. Bruni (2010, p. 71) o ponto de 

equilíbrio contábil apresenta o volume 

de vendas ou faturamento que 

determinado empreendimento precisa 

obter para cobrir seus gastos, sendo o 

lucro nulo. Ainda de acordo com este 

autor, o ponto de equilíbrio contábil é 

calculado através da divisão dos 

custos fixos totais pela margem de 

contribuição. 

 

 

 

 

 

 

Ponto de equilíbrio Contábil é 

o ponto onde o lucro é zero. 

Significa que neste ponto 

todas as despesas fixas foram 

supridas pela margem de 

contribuição da quantidade 

pré-determinada.  

 

 

 

 

PE em quantidade =            

  Custo Fixo 

      Preço Gasto Variável Unitário 

 

 

Seguindo os princípios de Bruni 

(2010, p. 71), caso seja necessário o 

cálculo do ponto de equilíbrio em 

unidades monetárias (PEC$), deve-se 

multiplicar o ponto de equilíbrio 

contábil em unidades pelo preço de 

venda do produto. 

 

  

 

PE contábil =  

PE Contábil em unidades x Preço 

 

Quadro 3: Conceitos e fórmulas de Ponto de Equilíbrio Econômico, Financeiro e Contábil. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com base nesses métodos de custeio será elaborada a metodologia do presente artigo, 

onde será levantado todos os dados e informações necessários da empresa, para a obtenção 

dos resultados necessários para as seguintes análises. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O objetivo da pesquisa é explorar e descrever informações contábeis, econômicas e 

financeiras relevantes da empresa. Para a elaboração dos cálculos do ponto de equilíbrio 

contábil, financeiro e econômico, da margem de contribuição e da formação do preço de 

venda dos produtos, com base em custos da empresa e com base na valorização da marca que 

é a estratégia principal da empresa.  

Para melhor entendimento da pesquisa, se faz necessário dentro do trabalho a 

conceituação da palavra pesquisa, que através do autor Gil (2010, p. 1), define-se como: 

 

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se 

dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a 

informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 

adequadamente relacionada ao problema. 

 

O presente estudo possui uma mescla de objetivos exploratórios e descritivos, pois é 

um estudo que primeiro explora todas as informações de caráter contábil, econômica e 

financeira da empresa, para depois detalhar e descrever as mesmas de forma a entender quais 

são as características dessas informações em relação a custos fixos, variáveis, direto, indireto 

e afins.  

Explorar essas informações dentro da empresa, tem como objetivo proporcionar mais 

contato com as informações, com a pretensão de ficar mais próximo da empresa. Isso torna a 

pesquisa exploratória que segundo Gil (2010, p. 27) “ uma pesquisa exploratória tem como 

propósito proporcionar mais familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. ” 

Quanto aos seus procedimentos técnicos, pode-se determinar que o trabalho é um 

estudo de caso, por que consiste em um estudo “ profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 

impossível mediante outros delineamentos já considerados. ” (GIL, 2010, p. 37). 
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Além de um estudo de caso, também é uma pesquisa bibliográfica que de acordo com 

Marconi e Lakatos (2010): 

 

 A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo. Desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 

meios de comunicação oral: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. 

 

 

De acordo com a análise, pode-se caracterizar o seguinte estudo como uma pesquisa 

documental, pois além de todo o material já utilizado na pesquisa bibliográfica, também se faz 

necessário a investigação de documentos contábeis da empresa, como notas de entradas e 

saídas, orçamentos, projetos da marca.  

Como parâmetro de conceituação da pesquisa documental, pode-se destacar o que 

Marconi e Lakatos (2010), trouxeram: “ a característica da pesquisa documental é que a fonte 

de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina 

de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, 

ou depois. “ 

Além de todos os procedimentos técnicos já abordados no trabalho acima, a pesquisa 

também é um levantamento de dados, pois constituem as etapas de um levantamento que são 

segundo Gil (2010, p. 99): “ especificação dos objetivos, operacionalização dos conceitos e 

variáveis, elaboração do instrumento de coleta de dados, pré-teste do instrumento, seleção da 

amostra, coleta e verificação dos dados, análise e interpretação dos dados, redação do 

relatório. 

Depois de elaborada a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e o levantamento 

de dados das informações relevantes da empresa para a seguinte pesquisa, se faz necessário o 

trabalho da pesquisa descritiva que conforme a bibliografia de Gil (2010, p.27): 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das caraterísticas de 

determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis. São em grande número as pesquisas 

que podem ser classificadas como descritivas e a maioria das que são realizadas com 

objetivos profissionais provavelmente se enquadra nesta categoria. 

 

A natureza da pesquisa é de teor prático e teórico. Pesquisa prática no raciocínio de 

Demo (2000, p. 20), trata-se da pesquisa que é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, 
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ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos 

teóricos". 

Já a pesquisa teórica conforme Marconi e Lakatos (2010, p.98), “ não é uma 

especulação, mas um conjunto de princípios fundamentais, que se constituem em instrumento 

científico apropriado na procura e principalmente na explicação dos fatos. ” Ainda na linha de 

Marconi e Lakatos (2010, p.99), “ teoria serve como orientação para restringir a amplitude 

dos fatos a serem estudados, a quantidade de dados que podem ser estudados em determinada 

área da realidade infinita. ” 

Quanto ao tratamento dos dados, a pesquisa atribuirá mais informações de caráter 

qualitativo e menos de caráter quantitativo, pois através dos cálculos realizados será obtido 

resultados numéricos e através desses resultados numéricos, haverá a contextualização para 

explicação de cada resultado. Para entender um pouco de cada pesquisa caracteriza-se: 

Pesquisa qualitativa na bibliografia de Fachin (2006, p.80) “ é caracterizada pelos seus 

atributos e relaciona aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos 

descritivamente. “ 

Pesquisa quantitativa também na bibliografia de Fachin (2006, p. 78) “ é determinada 

em relação aos dados ou à proporção numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita 

ao acaso, por que a variação de uma propriedade não é quantificada cientificamente. ” 

Como descrito acima todos esses procedimentos foram necessários para o 

recolhimento dos dados necessários para a elaboração do estudo. 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A unidade de estudo do trabalho é empresa Ohanakai, marca de confecções e 

acessórios que foi criada em Tapejara – RS. A marca “ Ohanakai surgiu no ano de 2017, 

concretizando o sonho de um casal, (– ele apaixonado pelo skate – ela apaixonada pelo mar), 

que era trabalhar com aquilo que amavam. (OHANAKAI, 2018). ” 

A empresa iniciou suas atividades em fevereiro de 2018, tendo a missão de ser uma 

marca incentivadora dos esportes Surf e Skate. O propósito da marca é desenvolver peças de 

vestuário e acessórios, trabalhando com vendas totalmente online e promovendo parcerias 

com os incentivadores dos esportes. 

A empresa está localizada na Rua Amâncio Cardoso – nº 616 – Centro, ela está 

inserida no mercado como uma microempresa, através do CNPJ 30.029.739/0001-97, já 
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possui entrada de registro no INPI e também já possui uma plataforma de vendas online: 

www.ohanakai.com.br. A marca também trabalha muito com as redes sociais, principalmente 

Instagram.  

Para a coleta das informações foi elaborada uma entrevista semi-estruturada, com a 

proprietária/gestora, que neste trabalho será identificada como gestora, que forneceu todas as 

informações necessárias para que fosse efetuado este estudo. 

A gestora, é estudante de administração, possui 27 anos e desenvolveu a empresa 

através de um trabalho realizado pela faculdade, na matéria de empreendedorismo. No 

momento de realização desta disciplina ela montou o plano de negócios da empresa e hoje 

busca por um estudo mais aprofundado de viabilidade, para dar prosseguimento aos 

investimentos da marca, prosseguimento ao registro da marca, investimentos em uma coleção 

mais elaborada, mais investimentos em marketing digital e futuramente uma loja física na 

cidade de Itapema – SC, futuro lar da proprietária. 

3.3 COLETA DE DADOS 

As informações do presente trabalho foram adquiridas por meio de 3 etapas. Segundo 

Gil (2010, p.27), a coleta de dados ocorre da seguinte maneira: “1. Levantamento 

bibliográfico; 2. Entrevistas com pessoas que tiveram experiência prática com o assunto; e 3. 

Análise de exemplos que estimulem a compreensão (SELLTIZ et al., 1967, p.63).  

Porém no presente trabalho apenas serão trocadas as ordens de implementação das 

etapas. As 3 etapas foram realizadas da seguinte maneira: entrevista semi-estruturada, 

observação direta intensiva dos documentos e dados bibliográficos e análise. 

Entrevista segundo Marconi e Lakatos (2010) “ é um encontro de duas pessoas, a fim 

de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado, mediante uma conversação 

de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados para ajudar no diagnostico ou no tratamento de um problema social. “ 

A entrevista semi-estruturada para Manzini (1990/1991, p. 154): 

Focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir 

informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

http://www.ohanakai.com.br/
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A entrevista realiza-se no mês de julho/2018, em horários definidos pela gestora da 

empresa. O momento de entrevista será gravado por um aparelho de gravação com 

autorização da gestora para melhor aproveitamento de todas as informações descritas por ela 

durante o processo. 

Durante a entrevista se faz o uso de um roteiro com perguntas abertas. Esse roteiro foi 

utilizado durante a entrevista para servir de apoio durante o procedimento. A necessidade de 

perguntas básicas e principais para atingir o objetivo da pesquisa é importante e dessa forma, 

Manzini (2003) salienta que é necessário um planejamento da coleta de informações por meio 

da elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos. O roteiro 

serve para coletar as informações básicas, é um meio do pesquisador se organizar para o 

processo de interação com entrevistado. 

Através desse roteiro foi possível recolher informações importantes e relevantes da 

empresa, para a elaboração do artigo. Foram obtidos todos os dados necessários para a 

caracterização de todos os custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, informações sobre 

valores investidos na marca e na empresa. Informações sobre custo das mercadorias, 

pretensões de lucro e todo o acesso aos dados para a elaboração dos cálculos de ponto de 

equilíbrio contábil, econômico e financeiro, margem de contribuição e formação do preço de 

venda com base em custos e com base na valorização da marca. 

No roteiro foram utilizadas perguntas abertas para melhor aproveitamento e retirada de 

informações. Perguntas abertas segundo Marconi e Lakatos (2010, p.187), são perguntas “ 

também chamadas de livres ou não limitadas, são as que permitem ao informante responder 

livremente, usando linguem própria, e emitir opiniões. “ Isso faz com que facilita no momento 

da entrevista e que se consiga retirar o máximo de informações de forma livre e natural. 

A entrevista semi-estruturada é uma forma de coleta de informações e que possui um 

suporte em forma de roteiro durante o processo. O roteiro encontrasse anexado junto ao 

presento artigo e está disponível para a caracterização de todas as informações relevantes. 

Depois de explorada todas as informações da empresa por meio da entrevista semi- 

estruturada, se faz o trabalho de observação direta intensiva, que de acordo com Marconi e 

Lakatos (2010), se faz através de duas técnicas: observação e entrevista.  

Ainda na linha de Marconi e Lakatos (2010, p. 173), o processo de observação: “ é 

uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção 

de determinados aspectos da realidade. Não consiste em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. “ 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Quanto a análise dos dados, por serem todas informações que necessitam de certo 

agrupamento e separação para melhor entendimento, elas serão apresentadas em forma de 

tabelas, para a melhor visualização. Tabelas ou quadros conforme Marconi e Lakatos (2010, 

p. 153), “ é um método estatístico sistemático, de apresentar os dados em colunas verticais ou 

fileiras horizontais, que obedece à classificação dos objetos ou materiais de pesquisa. ”  

No mesmo raciocino de Marconi e Lakatos (2010, p. 153), “ o que caracteriza uma boa 

tabela é a capacidade de apresentar ideias e relações independentemente do texto de 

informações. [...]. Tabela é construída, utilizando-se dados obtidos pelo próprio pesquisador 

em números absolutos e/ou percentagens. “  

Esses resultados elaborados durante o processo, foram apresentados no formato de 

tabelas em forma de índices ou valores, e com uma breve interpretação, explicação e 

especificação de cada um deles. Para melhor entendimento na linha de Marconi e Lakatos 

(2010, p.151): 

 

 

Interpretação: é verificação das relações entre as variáveis independente e 

dependente, e da variável interveniente (anterior à dependente e posterior à 

independente), a fim de ampliar os conhecimentos sobre o fenômeno (variável 

dependente). 

Explicação: esclarecimento sobre a origem da variável dependente e necessidade de 

encontrar a variável antecedente (anterior às variáveis independente e dependente). 

Especificação: Explicação sobre até que ponto as relações entre as variáveis 

independente e dependente são válidas (como, onde e quando).  

 

 

 

Construídas todas as tabelas, com identificação de quais são de caráter: custo e 

despesas fixas, custos e despesas variáveis, custos diretos e indiretos, valores investidos na 

marca e na empresa. Foi possível a realização de todos os cálculos com base no referencial 

teórico abordado no presente artigo, onde será desenvolvido os cálculos que geram resultados 

do ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, margem de contribuição e formação 

do preço de venda com base em custo e valorização da marca. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Ohanakai nasceu em outubro de 2017, com muita pesquisa na internet, 

concretizando o sonho de um casal, (– ele apaixonado pelo skate – ela apaixonada pelo mar), 

que era trabalhar com aquilo que amavam. 

Em fevereiro de 2018 em férias no futuro lar do casal a Brand (marca em inglês) 

iniciou suas atividades, tendo a missão de ser uma marca incentivadora dos esportes Surf e 

Skate. O propósito da marca é desenvolver peças de vestuário e acessórios, trabalhando com 

vendas totalmente online e promovendo parcerias com os incentivadores dos esportes. 

Hoje a marca Ohanakai, que significa Família do Mar na cultura Havaiana, já existe, 

possui sua plataforma digital, suas redes sociais e já possui entrada do registro no INPI -  

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Hoje ela já está inserida no mercado digital, no 

e-commerce. 

Neste cenário a Ohanakai foi inserida no mercado com baixíssimo investimento, 

através de uma coleção de camisetas, que foram confeccionadas através de uma produção 

100% terceirizada, sem funcionários apenas dois gestores que tiveram o papel de criação de 

marca, logo, criação de moldes de roupas, criação de estampas digitais, criação de layouts, de 

mídias digitais, de trabalho gráfico, criação de plataforma digital e também a realização de 

gestão administrativa, financeira, marketing e vendas. 

Na figura 1, podemos visualizar o e-Commerce da marca, plataforma digital utilizada 

para a venda dos produtos, que possui o endereço eletrônico (URL): www.ohanakai.com.br.  

Figura 1: Home Page on-line de vendas – e-Commerce 

 

Fonte: Site Ohanakai 

http://www.ohanakai.com.br/
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A empresa conta com a plataforma on-line de vendas para computadores e também 

com a plataforma Mobile para Smarthphones, como podemos visualizar na Figura 2. 

 

Figura 2 – Plataforma de vendas on-line para Mobile 

 

Fonte: Site Mobile Ohanakai 

 

A plataforma possui abas de informações e visualizações dos produtos, com 

precificação, realização de compra, cadastro e pagamento, além de uma janela de Fale 

Conosco, onde o comprador pode entrar em contato para tirar dúvidas na hora da compra, a 

mensagem enviada pelo cliente passa por uma plataforma de Chat on-line onde a mensagem é 

recebida na hora no celular da gestora da empresa e administradora do site. 

A Empresa Ohanakai, como trabalha apenas com vendas on-line, também está 

presente nas redes sociais, em especial no Instagram, que é uma grande plataforma digital de 

comércio eletrônico, divulgação de marca e parcerias. Na Figura 3, temos o Layout da página 

do Instagram seguidas de postagem da marca, interação com os clientes e divulgação dos 

produtos. 
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Figura 3 – Layout da página do Instagram 

 

Fonte: Instagram Ohanakai 

 

Hoje através do Instagram é possível interagir muito com o cliente através de 

postagens e principalmente campanhas de sorteio, conta a gestora da empresa durante a 

entrevista, muito feliz com o resultado de já possuir 1958 seguidores na página. 

A marca Ohanakai além de trabalhar com vendas totalmente on-line, sem estrutura 

física para venda, também não possui nenhuma estrutura física para desenvolvimento e 

fabricação dos produtos. A produção da marca é 100% terceirizada, abaixo na Figura 4 uma 

foto da produção de estamparia onde foi realizado a serigrafia das camisetas da primeira 

coleção da marca, a foto foi disponibilizada por um dos parceiros da empresa. 
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Figura 4 – Produção de Serigrafia e Etiquetas 

 

Fonte: Empresa parceira da marca Ohanakai 

 

Como a Ohanakai já iniciou suas atividades para a introdução da marca no mercado, 

ela já possui uma primeira coleção de camisetas que já foram produzidas e comercializadas. 

Como a empresa ainda está no início de suas atividades, conta apenas com a primeira coleção 

que apresenta apenas camisetas masculinas e femininas, as camisetas variam apenas as cores e 

as estampas, e o tamanho apenas nas femininas pois a marca possui uma linha de babylook 

feminina.  
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Logo abaixo na Figura 5, algumas das camisetas da primeira coleção da marca 

Ohanakai. 

 

Figura 5 –  Camisetas Ohanakai 

 

Fonte: Site Ohanakai 

 

A linha de produtos de camisetas Ohanakai, são camisetas onde o tecido é 100% 

algodão, fio penteado 30, com reforço nos ombros e com estampa digital, material que pode 

ser usado ferro de passar e que possui muito mais duração do que serigrafia. 

 Após a caracterização da empresa, onde foi abordado a plataforma digital de vendas 

da marca, as redes sociais, a forma de produção e alguns dos seus produtos. Inicia-se a fase de 

apresentação e análise dos resultados. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa realizada teve como objetivo geral identificar a viabilidade econômica 

e financeira da empresa Ohanakai, marca de vestuário que atua no segmento surf e skate 

com vendas online.  

As informações obtidas foram reunidas, tabuladas e apresentadas a seguir. Os 

resultados podem ser utilizados pela empresa nas tomadas de decisões, os resultados 

apresentam breves contextualizações explicando o que cada índice significa e o que pode 

contribuir para a empresa. Para melhor visualização e compreensão dos resultados, foram 

utilizadas tabelas para a classificação dos custos e para melhor entendimento dos mesmos.  

Após a elaboração das tabelas, diferenciação dos custos fixos e variáveis, diretos e 

indiretos, despesas fixas e variáveis. Foram elaborados os cálculos com base no referencial 

teórico abordado no presente trabalho. 

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS DA MARCA 

Após o estudo realizado na empresa, obtiveram-se os seguintes resultados, através da 

entrevista semiestruturada realizada à gestora da marca. Primeiramente levantou-se todos os 

custos de investimentos da marca, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 –Investimentos Iniciais para abrir a empresa  

Descrição Valor 

Caderno de Desenho 2,99 

Caderno 96 folhas 12,40 

Registro do Domínio 40,00 

Guia de Registro da Marca 142,00 

Perfurador 21,50 

Luminária Cactos (fotos) 15,99 

2 m de Juta (fotos) 33,50 

Molduras (fotos) 19,90 

Câmera Nikon Usada (fotos) 600,00 

Aplicador de Pinos Plásticos 32,45 

Refil de Aplicador de Pinos 28,40 

TOTAL 949,13 

Fonte: A autora 
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Durante a pesquisa inicial, a gestora da empresa nos passou os investimentos iniciais 

que a empresa realizou para a abertura da empresa. O site da marca, foi desenvolvido pela 

gestora da empresa, através da plataforma digital Mine Store, que é uma plataforma de criação 

de e-Commerce gratuito, onde cria-se o site e apenas é pago para a plataforma no momento 

em que se vende algum produto através do site. O Notebook que a empresa utiliza é da 

gestora da empresa, onde ela o colocou à disposição da empresa sem nenhum custo.  

A logo da empresa, e todas as artes de divulgação da marca desenvolvidas para a 

empresa até o momento não tiveram nenhum um custo, pois como conta a gestora, tudo foi 

desenvolvido e criado por ela, inclusive a arte de todas as camisetas. O desenvolvimento de 

todo trabalho de marketing foi realizado pela gestora da empresa, ela conta que possui um 

breve conhecimento no gerenciamento e manuseio de programas como Corel Draw, Adobe 

Ilustrator e Adobe Photoshop, e também conhecimento prévio de alguns sites de vetores e 

fornecimento de imagens vetoriais.  

As fotografias e trabalho de desenvolvimento de fotos para o site também tudo foi 

realizado pela gestora da empresa, apenas foi adquirido a câmera que está incluída acima nos 

investimentos iniciais de abertura da empresa. 

Os investimentos realizados pela empresa, foram investimentos para abertura do 

domínio do site, registro da marca no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

algumas máquinas e equipamentos, para utilização no processo de preparo, fotos e divulgação 

dos produtos.  

Após apurar os investimentos realizados pela empresa, passou-se a relacionar os 

custos fixos, conforme a Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 – Custos e Despesas Fixas Mensais 

Descrição Valor 

DAS – Mei 54,00 

Domínio do Site 3,33 

Gerenciador de Instagram 77,00 

Promoções Facebook e Instagram 50,00 

Internet 30,00 

Energia Elétrica 40,00 

TOTAL 254,33 

Fonte: A autora 
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Os custos e despesas fixas da empresa são todos mensais, distribuídos em valores 

destinados a pagamento de imposto, manutenção da plataforma digital, marketing e 

publicidade das redes sociais e custos com Internet e Energia Elétrica. Como a empresa não 

possui colaboradores até o momento não possui despesas com pessoal. Todos os trabalhos de 

divulgação da marca, nas redes sociais e site, necessitam de artes que são produzidas pela 

gestora da empresa, sem custo algum. 

Durante a entrevista com a gestora da empresa, foi elaborado a Tabela 3 que aborda 

todos os custos diretos da empresa, ou seja, todos os custos relacionados diretamente com o 

produto. Como a marca está no início das atividades e conta apenas com o desenvolvimento e 

criação de camisetas, a Tabela 3 foi desenvolvida por produto, ou seja, os custos diretos de 

cada camiseta. 

 

Tabela 3 – Custos Diretos por Produto 

Descrição Valor 

Etiqueta de Papel Kraft 0,26 

Etiqueta de Linho com Serigrafia 0,81 

Serigrafia Interna 1,00 

Embalagem Plástica 0,15 

Tag Plástico 0,10 

Barbante  0,10 

Mão de Obra de Costura da Etiqueta 0,80 

Perfume 0,18 

Etiqueta de Composição 0,08 

Etiqueta de Preço 0,05 

Camisetas 100% Algodão 11,97 

Estampa Digital 13,20 

TOTAL 28,70 

Fonte: A autora 

 

Analisando a Tabela 3, concluímos que o produto obtém um custo de R$28,70, ou 

seja, cada camiseta, independente do modelo possui um custo de R$28,70. A gestora traz que 

as camisetas são compradas de um fornecedor de São Paulo, onde independentemente da cor 

ou tamanho elas trazem um custo de R$11,97. Todas são do mesmo tecido, todas 100% 

algodão e as estampas como são digitais, produzidas por uma empresa de Novo Hamburgo 

onde a empresa possui impressoras, que imprimem a estampa digital direto na camiseta, 

também não possuem variação de preço. 



63 

 

 

Apenas poderia haver mudança de valor em relação as estampas digitais, quanto a 

quantidade de camisetas produzidas, como até o momento a empresa está iniciando as suas 

atividades, ainda possui o custo de R$ 13,20, independentemente de qualquer arte produzida. 

Futuramente quando a empresa puder enviar para empresa uma quantidade maior de 

camisetas para o processo de estampa digital, há possibilidades de baixar esse custo. O custo 

varia com a quantidade de camisetas.  

 Como a marca apenas trabalha com vendas online, através da plataforma e-

Commerce, conta com as despesas variáveis de envio e comercialização do produto, que estão 

dispostas na Tabela 4, abaixo: 

 

Tabela 4 – Despesas Variáveis - Despesas de Envio 

Descrição Valor 

Fita Parda 0,75 

Caixa de Papel Kraft 1,40 

Impressão de dados cadastrais + Folha 0,10 

Impressão de Logo da Empresa + Folha  0,10 

Cola 0,05 

TOTAL 2,40 

Fonte: A autora 

 

Além das despesas de envio, que são as despesas com a embalagem para envio até o 

correio, também foi possível identificar que a empresa possui as despesas de comercialização, 

que estão agregadas no processo de utilização da plataforma de e-commerce, a cada venda 

efetuada a marca possui as seguintes despesas, descritas da Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Despesas Variáveis - Despesas de Comercialização 

Descrição Porcentagem 

Taxa da Plataforma Mine Store 2,99% 

Taxa de Pagamento Pag Seguro 4,89% 

Taxa de Pagamento Pay Pal 3,29% 

TOTAL 11,7% 

Fonte: A autora 

 

Quanto as taxas de comercialização que a empresa possui em cada venda, a empresa 

possui as duas opções de custos, no momento ela está trabalhando com a taxa Pay Pal, e está 

com a taxa do Pag Seguro desativada. A cada venda efetuada no site, a empresa possui o custo 
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de 2,99% por venda efetuada, independentemente da quantidade de produtos, é uma taxa de 

utilização pela plataforma do e-commerce. A plataforma não possui mensalidade, apenas a 

taxa por produto vendido e em relação a taxa de pagamento do Pag Seguro ou Pay Pal, essas 

taxas dependem do que o cliente opta para pagamento da sua compra.  

Então, a empresa pode ter o custo de 2,99% (taxa Mine Store) + 4,89% (taxa Pag 

Seguro), totalizando 7,88% sobre a venda, ou também a empresa pode ter o custo de 2,99% 

(taxa Mine Store) + 3,29% (taxa Pay Pal), totalizando 6,28% sobre a venda. A empresa pode 

optar por apenas uma forma de pagamento, no momento ela tem disponível apenas a forma de 

pagamento pelo Pay Pal, que possui uma taxa mais acessível, mas ela pode utilizar as duas 

formas de pagamento, principalmente por que são as duas formas de pagamento mais bem 

vistas pelos melhores sites de compra na internet. Pay Pal traz total segurança ao cliente na 

hora da compra inclusive quando o cliente faz uma compra em um site pouco conhecido até o 

momento que é o caso do site da Ohanakai. E a forma de pagamento Pag Seguro que também 

é uma forma de pagamento que traz segurança ao cliente na hora da compra pois é uma 

extensão de pagamento no site Uol.  

Diante de toda a relação dos investimentos, custos fixos, variáveis, diretos e indiretos e 

as despesas, foi possível identificar e analisar investimentos futuros que a marca pretende 

projetar para o decorrer do ano de 2019. Como o propósito da marca é crescer no 

desenvolvimento da valoração da mesma, ela pretende realizar um trabalho de incentivo nos 

campeonatos de Surf e Skate no litoral de Santa Catarina. A empresa possui uma projeção de 

gastos que pretende se apresentar no decorrer do próximo ano. Para isso se propôs a projeção 

dos seguintes investimentos da marca, para uma possível análise de viabilidade ao 

prosseguimento da valorização da marca. 

Além dos investimentos e incentivos aos eventos e possíveis patrocínios de atletas dos 

seguintes esportes, a marca também possui o interesse em continuar com o prosseguimento de 

registro da marca, onde incorrem em diversos custos para o segmento do mesmo. Como a 

marca já deu início ao registo, já possui outros diversos investimentos para dar 

prosseguimento, que ainda não foram realizados. 

Na Tabela 6 segue-se a projeção dos seguintes gastos de incentivo aos atletas e 

valorização da marca nos eventos, investimento em Marketing, Banners nos eventos, 

patrocínio etc.  
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Tabela 6 – Gastos com Eventos – Investimento em Marketing e Incentivo aos Atletas 

Descrição Valor 

Eventos, Banners, Patrocínios, etc. 500,00 

TOTAL 500,00 

Fonte: A autora 

 

Para os gastos com Eventos, não foi especificado o valor para cada gasto, a empresa 

estipulou um teto de 500 reais mensais para o trabalho de incentivo aos atletas, Marketing nos 

eventos, estadia, inscrições, refeições e demais gastos extras. 

Além das despesas em Eventos de Surf e Skate que a marca pretende investir no litoral 

de Santa Catarina, possui a continuação ao prosseguimento de registro da marca ao INPI- 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que foi inicializado com o pagamento da taxa no 

valor de R$142,00 e que necessita de mais investimentos para retomar. Esse investimento se 

dá com o intuito da marca Ohanakai ser patenteada.  

Na Tabela 7, podemos salientar os próximos investimentos de taxa de registro que a 

marca gostaria de dar prosseguimento no ano de 2019. 

 

Tabela 7 – Investimentos Projetados de Registro da Marca (patente) 

Descrição Valor 

Deposito de Direito Autoral por Registro 1400,00 

Honorários de Entrega de Certificado 925,00 

TOTAL 2.325,00 

Fonte: A autora 

 

Como pode-se visualizar, para a empresa Ohanakai dar prosseguimento ao trabalho de 

patente, registro da marca e do logo tipo da marca, ela precisa investir R$2.325,00. A seguir 

inicia-se os cálculos e analise dos índices econômicos e financeiros da empresa. 

 

5.2 CÁCULOS E ANÁLISES DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS 

Para iniciar os cálculos e a análise dos indicadores econômicos e financeiros, foi 

disposto na Tabela 8, a precificação e a descrição de todos os modelos de camisetas que a 

empresa possui até o momento para venda, que foram desenvolvidos na primeira coleção da 

empresa. 

 

 



66 

 

 

Tabela 8 – Produtos e Precificação – Primeira Coleção de Camisetas Ohanakai 

Descrição Valor 

PRODUTO A - Camiseta Ohanakai Preta 95,90 

PRODUTO B - Camiseta Ohanakai Abacaxi 95,90 

PRODUTO C - Camiseta Ohanakai Skating 95,90 

PRODUTO D - Camiseta Ohanakai Mescla 95,90 

PRODUTO E - Camiseta Ohanakai Lion 96,90 

PRODUTO F- Camiseta Ohanakai Skate Branca 95,90 

PRODUTO G - Camiseta Babylook Ohanakai Flowers 95,90 

PRODUTO H - Camiseta Vinho Estonada 95,90 

PRODUTO I - Camiseta Babylook Ohanakai Pôr-do-Sol 95,90 

PRODUTO J - Camiseta Ohanakai Pôr-do-Sol 95,90 

Fonte: A autora 

 

A empresa possui até o momento 10 modelos de camisetas tanto masculinas como 

femininas, apenas dois modelos são restritamente mais femininas, pois possuem uma 

modelagem mais a cinturada. Todas as camisetas possuem tamanho P, M, G e GG e todas tem 

o mesmo valor de venda de R$ 95,90. 

Para dar prosseguimento aos cálculos, foi preciso desenvolver uma tabela com 

projeção de vendas dos produtos, projetada primeiro para MEI – Microempreendedor 

Individual que é o que a empresa está cadastrada até o momento, e outra tabela projetada 

como simples que é o que a empresa pretende se tornar futuramente. Na Tabela 9, estão 

dispostas as vendas projetadas como MEI.  
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Tabela 9 – Projeção das Vendas Mensais como MEI 

Descrição Unidade Quantidades Valor TOTAL 

Preço de Venda 95,90 100 9.590,00 9.590,00 

Custo Vendas 28,70 100 2.870,00 2.870,00 

Despesas Variáveis  

Despesas de Envio 2,40 100 240,00 240,00 

Taxa Mine Store 2,99% 2,87 100 287,00 287,00 

Taxa Pay Pal 3,29% 3,15 100 103,15 103,15 

Subtotal D. Variáveis 8,42 100 842,00 842,00 

Gastos Diretos 37,12 100 3.712,00 3.712,00 

Margem de Contribuição 58,78 100 5.878,00 5.878,00 

Margem de Contribuição % 61,29%   61,29% 

Despesas mensais fixas  

DAS- Mei   54,00 54,00 

Domínio Site   3,33 3,33 

Gerenciador Instagram   77,00 77,00 

Promoções Facebook   50,00 50,00 

Internet   30,00 30,00 

Energia Elétrica   40,00 40,00 

Total das Despesas   254,33 254,33 

Lucro Líquido Mensal    3.457,67 

36.05% 

Fonte: A autora 

 

 

A meta mensal de venda foi estipulada pela gestora da empresa, através do tempo que 

ela e seu sócio conseguem atribuir a dedicação de vendas das camisetas no momento, como a 

empresa está no começo das suas atividades e a gestora da empresa, também dedicasse a um 

segundo trabalho e seu sócio também, então ela determinou a quantidade de 100 camisetas a 

serem vendidas mensalmente. 

O preço de venda determinado para as peças foi realizado de maneira geral como a 

maioria das mercadorias são precificadas pelos lojistas. Calculado os custos e anexado um 

percentual de lucro.  Depois de realizada a projeção mensal, também se fez necessário a 

realização de uma tabela com a projeção anual da empresa como Mei, segue abaixo conforme 

a Tabela 10. 
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Tabela 10 – Projeção das Vendas Anual como MEI 

Descrição Unidade Quantidades Valor TOTAL 

Preço de Venda 95,90 1200 115.080,00 115.080,00 

Custo Vendas 28,70 1200 34.440,00 34.440,00 

Despesas Variáveis  

Despesas de Envio 2,40 1200 2.880,00 2.880,00 

Taxa Mine Store 2,99% 2,87 1200 3.444,00 3.444,00 

Taxa Pay Pal 3,29% 3,15 1200 3.780,00 3.780,00 

Subtotal D. Variáveis 8,42 1200 10.104,00 10.104,00 

Gastos Diretos 37,12 1200 44.544,00 44.544,00 

Margem de Contribuição 58,78 1200 70.536,00 70.536,00 

Margem de Contribuição % 61,29%   61,29% 

Despesas mensais fixas  

DAS- Mei  12 meses 54,00 648,00 

Domínio Site  12 meses 3,33 40,00 

Gerenciador Instagram  12 meses 77,00 924,00 

Promoções Facebook  12 meses 50,00 600,00 

Internet  12 meses 30,00 360,00 

Energia Elétrica  12 meses 40,00 480,00 

Total das Despesas  12 meses 254,33 3.052.00 

Lucro Líquido Anual    41.492.00 

36.05% 

Fonte: A autora 

 

 Na Tabela 11, pode-se visualizar a projeção de vendas da empresa para o futuro, 

como uma empresa regulamentada no Simples. 
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Tabela 11 – Projeção das Vendas Mensais com a empresa tributada pelo Simples 

Descrição Unidade Quantidades Valor TOTAL 

Preço de Venda 95,90 200 19.180,00 19.180,00 

Custo Vendas 28,70 200 5.740,00 5.740,00 

Despesas Variáveis  

Despesas de Envio 2,40 200 480,00 480,00 

Taxa Mine Store 2,99% 2,87 200 574,00 574,00 

Taxa Pay Pal 3,29% 3,15 200 630,00 630,00 

Imposto Simples 4% 3,83 200 766,00 766,00 

Subtotal D. Variáveis  12,25 200 2.450,00 2.450,00 

Gastos Diretos 40,95 200 8.190,00 8.190,00 

Margem de Contribuição 54,95 200 10.990,00 10.990,00 

Margem de Contribuição 

Porcentagem % 

57,29%   57,29% 

Despesas  

Domínio Site   3,33 3,33 

Gerenciador Instagram   77,00 77,00 

Promoções Facebook   50,00 50,00 

Internet   30,00 30,00 

Energia Elétrica   40,00 40,00 

Honorários Contábeis    300,00 300,00 

Total das Despesas   500,33 500,33 

Lucro Líquido   7.689,00 7.689,67 

40.09% 

Fonte: A autora 

 

 

Com a empresa regulamentada no simples, ela possui uma margem de contribuição 

menor dos produtos. E também possui os honorários contábeis. Porém possui um lucro 

líquido mensal maior. 
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5.3 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA COM BASE EM CUSTO 

 

A formação do preço de venda dos produtos da marca Ohanakai com base em custos, 

através da fórmula de Mark-up, determinada no referencial teórico é desenvolvida da seguinte 

maneira: 

 

Formação do Preço de Venda Elaboração do Cálculo 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado da Fórmula de Mark Up 

 

Percentual de Mark-up =    (1 – custo) x 100% 

                                             Preço de venda 

 

Mark-up = 

100 (despesas de comercialização % + 

Margem de Lucro %) 

                                        100 

 

Mark-up = 100 - (2,99% + 3,29% + 50%) 

              100 

 

Mark-up = 100 –56,28% 

            100 

Mark-up = 0,4372 

 

 

 

 

 

Formação do Preço de Venda 

 

Preço de Venda =   Custo Total Unitário 

                          Mark-up 

Preço de Venda =     28,70 + 2,40 

                            0,4372 

Preço de Venda =  31,10 

                              0,4372 

Preço de Venda = R$ 71,13 

 

Quadro 4: Aplicação e Resultados da Fórmula de Mark-up.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O preço de venda de cada camiseta Ohanakai realizado pela fórmula do Mark-up seria 

o valor de R$ 71,13, com todas as despesas de comercialização, despesas de envio e uma 

margem de lucro de 50%. Isso significa que se empresa receber uma proposta de venda dos 
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produtos em quantidades e o cliente quiser um preço diferenciado pelo fato de comprar por 

mais produtos, é possível a negociação dos valores, onde é possível chegar no valor mínimo 

de R$ 71,13. Sabe-se que dentro da negociação a empresa pode vender cada camiseta por esse 

valor mínimo, que não terá prejuízo e possuirá uma margem de lucro de 50%.  

O preço mínimo da cada camiseta é de R$71,13, porém a empresa hoje comercializa 

cada camiseta pelo preço de R$ 95,90. Como a empresa é nova no segmento na região, dispõe 

de uma linha de roupas bem exclusivas, onde a maioria dos clientes são praticantes dos 

esportes e baseando-se no mercado e em outras marcas famosas de surf, skate. A empresa 

optou por se posicionar bem no mercado e comercializar seus produtos à R$ 95,90 no prazo, e 

a vista um desconto de 10% em dinheiro. A empresa também possui coleções exclusivas, 

onde uma coleção é desenvolvida e não é repetida, que também agrega valor aos produtos 

comercializados que os fazem únicos.  

Outro fator que faz a empresa Ohanakai comercializar seus produtos pelo valor de R$ 

95,90, é o caso de que outros concorrentes que comercializam produtos do mesmo segmento, 

surf e skate, possuem um valor bem mais elevado sobre os produtos. Nesta circunstância, a 

empresa possui um produto similar em termos de qualidade e possui vantagem competitiva no 

mercado por possuir produtos de valor mais inferior do que os concorrentes. 

Como podemos verificar na Figura 6, algum dos produtos que são comercializados 

pelos concorrentes com valor mais elevado.  

 

Figura 6: Produtos Concorrentes 

 

Fonte: Site Vans 
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Vans é uma grande concorrência do segmento skate, e comercializa camisetas com 

estampa digital, que é o mesmo processo utilizado pela empresa Ohanakai em seus produtos. 

A empresa Vans comercializa uma camiseta similar no mercado pelo valor de R$ 189,99. 

Vans é uma grande marca de skate, onde muitos atletas são patrocinados por ela. A empresa 

Vans é uma empresa que a Ohanakai desfruta como Benchmarking, ela usa como ponto de 

referência, como pesquisa para os gestores compararem produtos, práticas empresariais e 

serviços, com isso absorvendo algumas características para alcançarem um nível superior. 

Outra empresa concorrente que comercializa produtos similares por valores mais 

elevados no segmento surf é a Quiksilver, como podemos ver da Figura 7:  

 

Figura 7: Produtos Concorrentes Quiksilver 

 

Fonte: Site Quiksilver 

 

Como as vendas on-line geralmente são efetuadas via cartão de crédito e o dinheiro é 

compensado para a empresa no prazo de 30 dias, o preço fica no valor de R$ 95,00. Se a 

venda no site for efetuada com o pagamento através de boleto bancário, concede-se um 

desconto de 10%, onde o dinheiro é compensado em 3 dias úteis. 
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5.4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

Para o cálculo de margem de contribuição unitária, segundo Bornia no referencial 

acima já destacado, necessita-se dos seguintes valores:  

 

Conceito Fórmula 

 

 

 

 

Margem de Contribuição Unitária 

 

Margem de Contribuição Unitária =  

Preço de Venda – Custos Variáveis Unitários. 

Margem de Contribuição Unitária = 95,90 – 37,12 

Margem de Contribuição Unitária = R$58,78 

 

 

 

 

 

Margem de Contribuição em Percentual 

 

 

MC% = Margem Unitária / Preço de Venda 

MC% =   58,78 

                95,90 

MC% = 0,6029301356 x 100 = 61,29% 

 

Quadro 5: Aplicação e Resultados da Fórmula de Margem de Contribuição 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Isso significa que cada produto vendido pela empresa Ohanakai terá a contribuição de 

R$ 58,78 para cobrir os custos fixos da empresa.  

 

5.5 PONTO DE EQUILIBRIO 

Como se necessita da Margem de Contribuição para a elaboração do Ponto de 

Equilíbrio, depois de calculado acima, obtiveram-se os seguintes resultados, que serão 

utilizados para se descobrir o Ponto de Equilíbrio, Econômico, Financeiro e Contábil.   
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Ponto de Equilíbrio Aplicação da Fórmula Resultados 

 

 

 

 

 

Ponto de Equilíbrio 

Econômico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE em quantidade =     254,33 + 50,00 

                                       58,78 

PE em quantidade =     5,17 unidades                                       

 

 

 

Esse resultado consiste em ressaltar 

que se a empresa Ohanakai vender 5 

a 6 unidades de produtos, já 

consegue cobrir os custos e despesas 

fixas e garantir um lucro mínimo de 

R$ 50,00. 

 

 

 

 

 

 

Ponto de Equilíbrio 

Financeiro 

 

 

 

Ponto de equilíbrio em valor =              

254,33 

61,29% 

                                                         

 Ponto de equilíbrio em valor =  R$ 414,96 

 

 

É destinado a determinar qual a 

necessidade em valor que a empresa 

necessita para cobrir seus custos 

fixos totais. É a necessidade de 

vender mensalmente em valor 

monetário, ou seja, a empresa 

precisa obter o faturamento de R$ 

414,96, para cobrir todos os custos 

fixos da empresa.  

 

 

 

 

 

 

Ponto de Equilíbrio 

Contábil 

 

 

 

PE Contábil =    254,33 

                          58,78 

PE Contábil = 4,33 unidades 

PE contábil = 4,33 unidades x R$ 95,90 

PE contábil = R$ 415,24 

 

 

 

É a quantidade de produtos que a 

empresa precisa vender para cobrir 

todos os seus custos fixos e 

despesas. É a receita necessária para 

cobrir todos os custos e despesas da 

empresa, com lucro zero. Dessa 

forma, não considera o lucro mínimo 

exigido pelo investimento. 

Quadro 6: Aplicação e Resultados das Fórmulas de Ponto de Equilíbrio Econômico, Financeiro e Contábil. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através da elaboração e aplicação de todas as fórmulas dos dados retirados da 

empresa, foi possível analisar as resoluções e interpretar as informações. Com base nelas, 

abaixo as considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo de viabilidade econômico e 

financeiro da empresa Ohanakai, marca de vestuário que atua no segment surf e skate, com 

vendas totalmente on-line. A empresa encontra-se no início de suas atividades e buscou a 

realização desde trabalho para dar prosseguimento ao lançamento da Coleção de Verão 

2018/2019.  

Como resultado desta pesquisa identificou-se que a empresa Ohanakai é uma empresa 

lucrativa, que possui baixo investimento, um modelo de produção terceirizado e baixo custo 

fixo mensal. A empresa já possui a primeira coleção de camisetas, onde foi desenvolvida 

com tecido de algodão 100%, com costura impecável, reforço nos ombros e estampa digital.  

Como a empresa optou por comercializar seus produtos pelo valor de R$ 95,90, 

justamente por ser um produto de excelente qualidade, acabamento impecável, e técnica de 

estampa digital que é um procedimento novo no mercado. Se a empresa vender 100 

camisetas mensais, terá um gasto direto mensal de R$ 3.712,00, a despesa fixa mensal de R$ 

254,33 e um lucro líquido mensal de 3.457,67. Com esse lucro líquido mensal a empresa 

pode elaborar o investimento de R$ 500.00 mensais em eventos, que foi o teto estipulado 

para o programa de incentivo aos atletas patrocinados, onde a empresa conta com um custo 

de incrição dos atletas, diárias, alimentação, gasolina, trabalho de marketing e divulgação, 

sorteiros de camisetas etc. 

Se a empresa manter essa meta de vendas de 100 camisetas mensais, em um ano a 

empresa possuirá uma receita de R$ 115.080,00, um gasto direto de R$ 44.544,00 por ano, 

uma despesa anual no valor de R$ 3.052,00. Com este cenário a empresa Ohanakai obtém 

um lucro de R$ 41.492,00. Um valor bem considerável para a empresa, com esse valor é 

possível fazer um planejamento de crescimento da empresa, continuar com o processo de 

patente da marca, e inicar uma coleção muito mais elaborada, com novos produtos, um 

aumento de divulgação e trabalho de marketing da marca.  

Para a empresa prosseguir com o processo de patente ela possui o custo de R$ 

1.400,00 de Direito Autoral por Registro e R$ 925,00 honorários de entrega de certificados. 

Um custo total de R$ 2.325,00, este seria o próximo investimento projetado da empresa e 

com esse lucro líquido anual, a empresa pode dar prosseguimento ao registro de patente, que 

já foi autorizado. 
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Como a empresa trabalha apenas com vendas on-line, ela tem grande potencial de 

crescimento pois o comércio eletrônico não tem barreiras geográficas para alcançar os 

consumidores, ao contrário de uma loja física que limita apenas a quem passa na porta. No e-

commerce é possível atingir praticamente todas as pessoas conectadas à internet. 

Como os proprietários da empresa tem o projeto de mudança de domícilio para o 

estado de Santa Catarina, é possível verificar uma expectativa de crescimento ainda maior. 

Como a empresa está segmentada no ramo de esportes surf e skate, o litoral é um mercado 

mais propício para a prática dos esportes, principalmente o surf. É possível realizar 

coparticipações com outras empresas do segmento, aumentando a gama de produtos, e 

também dar uma ênfase maior no prosseguimento de parcerias e patrocínios com atletas. 

Outro ponto muito positivo da empresa, é o fato da mesma possuir sua produção 

100% terceirizada, onde é possível se preocupar mais com o cliente, com a marca, com 

engajamento nas redes sociais, a criação e desenvolvimento de novos produtos, isso tudo por 

que ela se preocupa apenas com o produto final. A empresa possui toda a disponibilidade de 

trabalhar a valorização da marca, conhecimento no mercado, divulgação e direcionamento. A 

empresa recebe o produto, e apenas o destina a venda, controle de estoque no site, trabalho 

de email-marketing e promoções, logística e prazos de entrega. 

A concorrencia e isso faz com que o o esforço de diferenciação faça parte das 

empresas, esse esforço gera a vantagem competitiva. A empresa pode ter vantagem no custo, 

e na diferenciação. E a Ohanakai possui a vantagem no diferencial do produto, ela compete 

no mercado por ser uma marca que todo praticante dos esportes surf ou skate se identifica, 

suas estampas possuem o linguajar dos esportes, as gírias, as imagens, as frases, nomes de 

manobras, é o universo do surf e do skate. Quem gosta se identifica, e é isso que a marca 

quer proporcionar para seus clientes.  

A marca é destinada pra quem tem estilo próprio e curte “surf or skate”. É idealizada 

por quem entende do assunto e por quem pratica os esportes. Hoje a Ohanakai iniciou suas 

atividades com a fabricação da primeira coleção de camisetas Ohanakai, porém seu propósito 

é crescer e possuir muitos outros produtos, desde toda parte de confecção, acessórios, shapes 

de skate, rodas, rolamentos, lixas, tênis, panchas de surf, entre outros. Ohanakai quer ser uma 

marca completa, que possui desde a confecção, até a prática do esporte. Ohanakai é incentivo 

para todos os jovens que gostam de surfar, andar de skate e se vestir com aquilo que os 

representa. 
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A empresa possui uma proposta bem desenvolvida, busca a diferenciação dos seus 

produtos, tem um público bem específico e um grande mercado a ser explorado. A empresa 

está no início das atividades, porém está bem organizada e se preparando para o mercado 

competitivo, tem grande potencial de crescimento e sucesso. 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que a empresa Ohanakai já possui investimentos, tanto para a empresa, 

como para a valorização da marca, ela já deu início ao procedimento de patentear a marca, 

onde já possui os futuros investimentos. Se a empresa trabalhar com uma meta de vendas de 

100 camisetas mensais, será possível no próximo ano continuar com os investimentos de 

registro da marca. 

Foi possível analisar também os custos e despesas fixas e variáveis que a empresa 

possui, como a produção é 100% terceirizada, ela só possui apenas os custos e despesas fixas, 

que independentemente da quantidade de produtos vendidos, não varia mensalmente. Apenas 

se a empresa aumentar suas vendas, e optar por ser uma empresa tributada pelo simples, neste 

caso ela possuirá mais custos e despesas fixas como honorários contábeis, salários e pró-

labores.  

Foi possível identificar o preço mínimo dos produtos, com base nos custos da 

empresa. Essa variável é muito importante para a tomada de decisão, pois se a empresa optar 

por realizar vendas em massa, em maior quantidade, é possível realizar uma negociação nos 

valores dos produtos. Fazendo assim que a empresa ainda obtenha um lucro de R$ 50,00. 

Com a análise econômica da empresa como Mei, a empresa possui um grande 

resultado. Ao final do exercício a empresa conta com um lucro líquido bem significativo, 

onde é possível iniciar novos planejamentos para a marca, criação de novos produtos a serem 

inseridos no mercado e o principal, prosseguir com o desenvolvimento da Coleção Verão 

2018/2019. 

Com esse rendimento a empresa poderá seguir com seu propósito, desenvolver suas 

parcerias com os atletas e incentivadores dos esportes, poderá acompanhar os campeonatos de 

surf e skate, no estado de Santa Catarina e conseguirá estar mais presente nas redes sociais 

com trabalhos de marketing, e-mail-marketing, divulgações, propagandas, promoções em 

redes sociais e etc. 
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