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RESUMO 

 
À medida que aumenta a necessidade de realizar refeições fora de casa, seja essa 
por opção ou por motivos de tempo devido ao trabalho. Contudo numa proporção 
inversamente a esse crescimento é a qualificação de gestores no que se diz respeito 
a gestão de custos. Caso esse é o restaurante Oasis que durante os meses de 
setembro e outubro passou a ser objeto desse estudo de caso, que utilizou como 
método de pesquisa o dialético e como técnicas de pesquisa, roteiros diversos bem 
como planilhas eletrônicas para chegar aos objetivos centrais do estudo, que esse 
por sua vez iam desde uma analise na gestão de custos atuais até aspectos 
relevantes de uma gestão de custos que vão desde a produção até a lucratividade, 
passado assim por pontos chaves como a margem de contribuição e o ponto de 
equilíbrio. Quando se trata de resultados, conclui-se que esses por sinal foram de 
imensa importância já que mostrou ao gestor fatores citados nos objetivos, ou seja, a 
margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e por fim o que mais o gestor 
esperava, a lucratividade, que essa por sua vez não estava sendo atingida durante 
suas operações, caso esse que durante todo tempo de existência do restaurante 
ainda estava oculto, sendo assim após tudo abordado cabe ao gestor tornar a 
gestão de custos peça chave na operação do restaurante, além de tomar as 
recomendações de busca de novos clientes para reverter a situação e atingir metas 
esperadas, para que com saúde econômico-financeira siga o principio da 
continuidade.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Contabilidade. Gestão de Custos. Margem de Contribuição. Ponto 
de Equilíbrio. Lucratividade. 
 



 

 

 
 ABSTRACT 

 
As you increase the need for meals away from home, be it by choice or for reasons 
of time because of work. However a proportion of this growth is inversely associated 
with the qualification of managers when it comes to cost management. If this is the 
Oasis restaurant during the months of September and October has become the 
object of this case study, which used as the dialectical method of research and 
research techniques, as well as several screenplays spreadsheets to reach the main 
objectives of the study that this would in turn provided an analysis on cost 
management to present relevant aspects of a management costs ranging from 
manufacturing to profitability, after so key points as the contribution margin and break 
even. When it comes to results, we conclude that these were a sign of immense 
importance as it showed the manager the factors mentioned in the objectives, ie the 
contribution margin, the balance point and eventually the manager more than 
expected, profitability, that in turn was not being reached during their operations, this 
case that throughout time there the restaurant was still hidden, so everything after it 
approached the manager to make cost management a key part in the operation of 
the restaurant, as well to make recommendations for new customers to reverse the 
situation and achieve expected goals, so that healthy economic and financial follow 
the principle of continuity. 

 
 

 

 

 

Keywords: Accounting. Cost Management. Contribution Margin. Balance Point. 
Profitability. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

No âmbito empresarial a palavra competitividade traz a tona à realidade 

enfrentada diariamente por empresas em todo o planeta, no Brasil esse quadro não 

é diferente. Atualmente com o novo cenário político, econômico e social que se 

configura no mundo moderno, onde a principal característica deste é a velocidade e 

a freqüência com que as mudanças ocorrem no ambiente em que as organizações 

estão inseridas, há assim uma exigência de adaptabilidade das empresas frente a 

tais mudanças. Para que uma organização siga seu ciclo de sobrevivência no nesse 

cenário se faz necessário o investimento em novas tecnologias, instrumentos esses 

que se usados adequadamente, trarão grandes vantagens, seja em relação ao 

tempo otimizado, a organização, a facilidade de obtenção de informações, a 

previsão e muitos outros aspectos que vem a contribuir para o sucesso da empresa.  

No segmento alimentício a competitividade não é diferente dos outros setores, 

diante do crescimento gradativo do mercado de refeição fora de casa  e tendo em 

vista a quantidade e a diversidade estabelecimentos existentes. Dessa forma o 

restaurante Oasis, localizado no centro da cidade de Natal, com pouco mais de um 

ano de existência, sabe muito bem o sinônimo da palavra competitividade, pois há 

uma tendência de surgimento de estabelecimentos semelhantes, tendo em vista a 

sistemática comum a muitos restaurantes populares, onde o foco na maioria dos 

casos são trabalhadores do comércio local. Sendo assim o restaurante Oasis segue 

essa tendência, tendo como carro chefe o almoço com suco grátis no valor fixo de 

R$ 6,00 (seis reais), devido ao baixo valor da refeição, há de ser levada em 

consideração a gestão de custos, já que são instrumentos altamente relevantes 

quando da tomada de decisões de uma empresa. 

 No que se diz respeito apresentação do trabalho, se resume da seguinte 

forma: no capitulo um deparamos com os seguintes tópicos, a delimitação do tema 

onde nos traz a gestão de custos, no qual vai ser um estudo de caso no restaurante 

Self-Service Oasis; os problemas existente evidenciando as preocupações, dúvidas, 

incertezas do empreendedor; as hipóteses básicas e secundarias, que mostrarão a 

importância da gestão de custo e do estudo gerencial na tomada de decisões e 
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expansão do negócio; os objetivos sendo eles geral e específicos onde vai explanar 

se os procedimentos adotados no restaurante condiz ou não com realidade, através 

destas informações aborda-se as técnicas das informações mais relevantes, no qual  

analisa os processos de produção e custos, a existência ou não da gestão de custo, 

evidenciando os custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, analisando a 

lucratividade do restaurante e por sua vez a justificativa onde mostra a importância 

das empresas do ramo alimentícias frente a sociedade e a e contribuição da 

contabilidade gerencial não só na diminuição de custos e despesas mais também na 

tomada de decisão e na maximização dos seus lucros. 

No capitulo dois tratar-se-á de assuntos relativos a metodologia utilizada, 

onde temos a escolha do método que foi o dialético, posteriormente as técnicas de 

pesquisa onde serão abordadas as análises do conteúdo e por fim temos a 

delimitação do universo enfatizando o assunto a ser pesquisado.   

No que se diz respeito apresentação do trabalho, se resume da seguinte 

forma: no capitulo um deparamos com os seguintes tópicos, a delimitação do tema 

onde nos traz a gestão de custos, no qual vai ser um estudo de caso no restaurante 

Self-Service Oasis; os problemas existente evidenciando as preocupações, dúvidas, 

incertezas do empreendedor; as hipóteses básicas e secundarias, que mostrarão a 

importância da gestão de custo e do estudo gerencial na tomada de decisões e 

expansão do negócio; os objetivos sendo eles geral e específicos onde vai explanar 

se os procedimentos adotados no restaurante condiz ou não com realidade, através 

destas informações aborda-se as técnicas das informações mais relevantes, no qual  

analisa os processos de produção e custos, a existência ou não da gestão de custo, 

evidenciando os custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, analisando a 

lucratividade do restaurante e por sua vez a justificativa onde mostra a importância 

das empresas do ramo alimentícias frente a sociedade e a e contribuição da 

contabilidade gerencial não só na diminuição de custos e despesas mais também na 

tomada de decisão e na maximização dos seus lucros. 

No capitulo dois tratar-se-á de assuntos relativos a metodologia utilizada, 

onde temos a escolha do método que foi o dialético, posteriormente as técnicas de 

pesquisa onde serão abordadas as análises do conteúdo e por fim temos a 

delimitação do universo enfatizando o assunto a ser pesquisado.   
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Adentrando no capitulo três, neste abordar-se-á o embasamento teórico, no 

qual através de citações de pesquisadores pertinentes ao assunto sustentam o 

assunto desde a importância até os fundamentos. 

Quando se fala no capitulo quatro, este tem o papel fundamental de 

evidenciar a apresentação dos dados do estabelecimento estudado, desde o 

mercado local, gestão de custos interna e até a coleta de dados. 

Já no capitulo cinco, tratar-se há dos assuntos mais relevantes do estudo, que 

são as analises de dados, onde através desta evidenciará valores desde os custos 

até a lucratividade, isso através de ferramentas como a demonstração marginal, 

evidenciando a margem de contribuição, bem como o ponto de equilíbrio. 

No que se diz respeito ao capitulo seis, será evidenciado as considerações 

finais, na qual se mostrarão de uma forma sucinta a situação atual e as estratégias a 

serem tomadas para que a situação atual seja revertida.   

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
 

Gestão de custos: Estudo de caso no Restaurante Self-Service Oasis, no 

período de Setembro a Outubro de 2010.  

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

A maior preocupação de toda e qualquer empresa com fins lucrativos é ver 

realmente seus retornos, para que isso ocorra numa área industrial se faz 

necessário o levantamento primário de gastos, sejam eles fixos ou variáveis. O 

principal problema dos empresários do ramo alimentício é a gestão de custos, dada 

a dificuldade de mensuração de valores para os mesmos. No caso abordado a 

preocupação principal do sócio é com a lucratividade, porém para evidenciar o lucro, 
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se faz necessário a evidenciação de seus custos, tendo em vista a importância 

dessa área da contabilidade para a geração de informação bem como a para a 

tomada de decisão.  

Visando fazer frente aos seus concorrentes o empresário Wenner Julio, 

recorreu à introdução de uma gestão de custo para lhe dar o suporte necessário, já 

que durante esse período questionamentos como lucratividade, margem de lucro, 

custo e despesas fazem parte do seu dia-a-dia, porém o seu significado e suas 

deduções são incompreensíveis ao restaurante. Tendo em vista a dificuldade de 

uma empresa sobreviver no mercado, todo e qualquer conhecimento sobre o seu 

segmento é de suma importância dessa forma o restaurante Oasis viu-se na 

necessidade de mensurar seus principais valores, esses decorrentes da produção 

de alimentos, que no caso são refeições acompanhadas de suco, ao preço de R$ 

6,00 (seis reais).  

Esse tipo empreendimento cada vez mais mostra sua importância na vida da 

população, tendo em vista a reviravolta que a alimentação teve, antes era visto com 

lazer e hoje como necessidade, já que mais e mais pessoas trabalham o dia inteiro e 

o tempo acaba se tornando o seu grande inimigo, com isso surge essa tendência 

como uma facilidade e economia. 

As pessoas, de um modo geral, exigem mais tempo de lazer no dia-
a-dia e a taxa de expectativa de vida está crescendo. Aliados a esses 
fatos, constata-se 
a tendência crescente da urbanização e o aumento da renda per 
capita, que pode ser entendido como uma melhor distribuição da 
riqueza e potencializador dos gastos individuais. São fatores que 
impactam fortemente na geração de demanda pelos serviços de 
alimentação. (REBELATO, 1997 p.67) 

Devido a essa necessidade de controle nos custos, os questionamentos antes 

sem respostas terão subsídios in loco para serem respondidos. Pois através de 

planejamento e controle abordar-se-ão as principais ferramentas para mensuração 

de todos os seus custos. 

Não é possível criar um restaurante sem saber qual será a sua 
composição de custos, seu potencial de receita ou ainda qual é a 
característica principal de seu negócio. Depois disso é necessário 
uma boa definição de como serão identificadas as informações 
importantes para verificar o desempenho de seu negócio, para 
possibilitar as correções de rumo. E, por último, identificar as 
possíveis soluções para a readaptação dos planos ou uma 
modificação dos objetivos iniciais. (FONSECA, 2000 p.93) 
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   Diante de todas as necessidades evidenciadas teri-se-a como objetivo central 

responder as seguintes indagações: estou tendo lucro suficiente para pagar minhas 

despesas fixas? Esse preço praticado realmente está inserido todos os custos? 

Devo continuar com esse estabelecimento? 

 

 

1.3 HIPÓTESES 

 
 
 
1.3.1 Hipótese Básica 
 

 

Se o Restaurante Oasis fizer uso da Gestão de Custos, então reduzirá assim 

seus custos e despesas. 

 

 

1.3.2 Hipóteses Secundárias 
 
 

 

A gestão de custos poderá trazer informação necessária para a tomada de 

decisão ou até para a expansão. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 
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Analisar e verificar se os procedimentos atuais do restaurante condizem com 

a realidade. Pois através destas informações abordar-se-ão técnicas para o 

levantamento das informações mais relevantes. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 

� Analisar o processo de produção e custos; 

� Diagnosticar se existe atualmente uma gestão de custos; 

� Segregar os custos de acordo com sua tipologia; 

� Mensurar a margem de contribuição; 

� Evidenciar o ponto de equilíbrio; 

� Analisar a lucratividade do restaurante. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

As empresas do ramo alimentícios no Brasil têm se mostrado cada vez mais 

importante para a sociedade, porém em proporções inversamente também são cada 

vez mais esquecidos, tendo em vista a ausência de profissionais capacitados para 

uma devida consultoria, ainda assim de bibliografias especificas. Em épocas de 

crescimento econômico no país onde todos os setores se mostram importantes para 

esta alavancagem, estudar este tipo de empresa é de suma importância, partindo do 

pressuposto que ao analisarmos seus problemas cotidianos, com ênfase na gestão 

de custos, podemos impedir que essa empresa como muitas entre nas estatísticas 

do SEBRAE onde mostra que taxa de mortalidade de empresas no Brasil (2004), 

indicam que 49,9% das empresas encerraram as atividades com até dois (2) anos 

de existência; 56,4% com até três (3) anos e 59,9% com até quatro (4) anos. Dessa 

forma o planejamento se torna primordial para que uma empresa não se encaixe 

dentro dos dados citados, além desse planejamento se faz necessária a supervisão 

deste, e no caso de restaurante isso se dá com mais ênfase a gestão de custos, pois 
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como afirma MARTINS (2003 p.217), “entende-se que esta integração é necessária 

para que as empresas possam sobreviver num ambiente de negócios 

crescentemente globalizado e competitivo”.   

Como em um restaurante se faz necessário acompanhar todos os gastos; 

conhecer e acompanhar todas as atividades; analisá-las quanto as suas utilidades e 

valores; acompanhar as efetivas conseqüências dos novos investimentos realizados, 

além de analisar o desempenho de novos produtos bem como de outras tarefas 

mais tradicionais. Dessa forma a contabilidade de custo entra em cena, abordando 

os pontos principais para a produção. 

 

A Contabilidade de Custos está inserida num mundo bem maior do 
que simplesmente acompanhar os custos de fabricação de cada 
produto. O Contador de Custos acaba, numa visão estratégica, tendo 
um papel muito mais amplo e relevante, bem como assumindo 
responsabilidade bem maior do que a de sua função tradicional. 
MARTINS (2000 p. 219) 

 

Ainda na gestão de custos, pois como afirma PORTER (1989) “Os 

administradores reconhecem a importância de custos, e muitos planos estratégicos 

estabelecem a liderança de custo ou a redução de custo como meta. No entanto, o 

comportamento do custo poucas vezes é bem entendido”. 

 Dessa forma deve ser levada em consideração a introdução de uma boa 

estratégia de custos além de implantarem-se os conhecimentos prévios deste, há de 

ter um acompanhamento, já que isso pode levar o Restaurante Oasis a ter um 

diferencial frente aos seus concorrentes, contribuindo assim não só para sua 

sobrevivência, más também para seu crescimento no ramo alimentício. Porém de 

nada serve a implantação sem a avaliação de acordo com os dados obtidos. 

  

O gerenciamento com base em informações de sistemas contábeis 
financeiros prejudica o desempenho do negócio, pois os dados da 
contabilidade de custos tradicional não monitoram as fontes de 
competitividade e lucratividade na economia global. As informações 
sobre custo, em si, não acompanham fontes de vantagem 
competitiva, como qualidade, flexibilidade e confiabilidade. A 
empresa precisa de informações sobre atividades, não sobre custos, 
para gerenciar operações competitivas e identificar produtos 
lucrativos. KAPLAN E COOPER (2000. p. 87) 
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Sendo assim teri-se-a em vista como o principal objetivo desta estratégia de  

do Restaurante Oasis de uma implantação de uma gestão de baixo custo é obter-se 

um custo baixo, para que possa continuar sua atividades de uma forma saudável 

economicamente.  
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2.METODOLOGIA 

 

 

 Nesse capitulo tem como função abordar-se-á temas que se diz respeito a 

metodologia da monografia que segundo  Marconi e Lakatos (1996, p.204), 

monografia é o tratamento escrito de um tema específico. Dessa forma pode-se 

concluir que monografia é a dissertação especializada, usando de uma metodologia 

munida de regras, que nesse caso são estabelecidas pela ABNT. Sendo assim, esse 

cápitulo tratar-se-á sobre a escolha do método, as técnicas de pesquisas a serem 

utilizadas e a delimitação do universo.  

 

 

2.1 ESCOLHA DO MÉTODO 

 

 

Quanto ao método de abordagem utilizado neste trabalho foi o dialético no 

qual este método é o que penetra no mundo dos fenômenos e das mudanças 

dialética que ocorrem na natureza e na sociedade. Tomando por base suas 

atribuições, tal método se impõe frente às ciências exatas, pois exprime exatidão e 

certeza fechada não propiciando assim um diálogo ou questionamento sobre o 

assunto. 

A dialética se desenvolve como sendo um método de pesquisa que 
busca a verdade, por meio da formação adequada de perguntas e 
respostas até atingir o ponto crítico do que é falso e do que é 
verdadeiro. Oliveira (2002 p. 67) 

A preferência pelo uso do estudo de caso deve ser dada quando do estudo de 

eventos contemporâneos, em situações onde os comportamentos relevantes não 

podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas.  

A dialética é conhecida como a arte do dialogo que aos poucos se 
transforma na arte de demonstrar uma tese capaz de definir, atingir 
com a clareza os conceitos envolvidos na discussão. 
Sichirollo, (1980 p. 247) 
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Este método foi utilizado para a avaliação do que se foi proposto inicialmente 

sendo selecionada a gestão de custos do Restaurante Oasis para a realização de 

análises e comentários pertinentes. Então, entende-se que o estudo de caso 

consiste em uma pesquisa em um determinado ambiente analisando os fatos 

ocorridos no mesmo. 

 

 

2.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 

As técnicas utilizadas para abordar esta pesquisa foram a coletagem de 

dados primários utilizando-se de roteiros de entrevistas com o gestor da empresa, e 

funcionários da produção. Além dessas técnicas utilizadas, também se fez 

necessário a consulta bibliográfica, documentais sobre o assunto, planilhas e até 

pesquisa na internet. Dessa forma a analise se faz de forma macro, abordando um 

pouco de tudo já que o foco do conteúdo será o papel desse trabalho ao apresentar 

e analisar a gestão de custos no Restaurante Oasis no período de Setembro a 

Outubro de 2010, sendo assim o método estudo de caso que será enfatizado nessa 

pesquisa, partindo do pressuposto de que os dados analisados e interpretados são 

dados de controle interno para tomada de decisões gerenciais, dados esses 

baseados em levantamentos de custos onde através de tais dados consigamos gerir 

com mais eficácia as informações geradas desse trabalho, para uma melhor tomada 

de decisão. 

 

 

2.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

 

 

Segundo Marconi e Lakatos, (2002, p.29)  “Limitar a pesquisa é estabelecer 

os limites para a investigação”. 
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No que tange o universo desse projeto serão as evidencias colhidas através 

de pesquisas internas no restaurante Oasis hábeis a gestão de custos, já a 

população ou amostra desse projeto é a evidenciação da saúde da empresa, gerada 

a partir dos dados citados anteriores. 
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

Nesse capitulo abordar-se-á os vários conhecimentos sobre a ciência 

contábil, bem como sua importância, princípios, objeto, objetivo, diretrizes, usuários 

e aplicações. Para que se consiga a abordagem desses conhecimentos se faz 

necessário traçar um breve histórico sobre a contabilidade desde os primórdios até 

os dias atuais, suas mudanças e ramificações para que assim consigamos chegar 

ao foco que dará embasamento a essa pesquisa que é a contabilidade de custos.  

 

 

3.1 CONCEITO DA CONTABILIDADE 

 

 

Muito se fala da contabilidade como uma ciência social que tem como 

principal função a geração de informações capazes de dar subsídios necessários 

para que as entidades possam tomar suas decisões. 

Segundo Marion, 2004. p 26: A contabilidade é o instrumento que se fornece 

o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa. 

A palavra contabilidade é uma derivativa do latim computare(contar, calcular, 

computar), e apesar disso tal palavra não tem essa ligação intensa com a ciência 

exata da matemática, porém foram ciências que surgiram uma com a outra ao se 

usar como base para registro dos fatos que ocorriam diariamente. 

A contabilidade vai além do conceito de geração de informações, trata-se 

também desde controles internos até movimentações patrimoniais, segundo Osni 

Moura, 2009. p 43: A Contabilidade é uma ciência que permite, através de suas 

técnicas, manterem um controle permanente do patrimônio da empresa. 

Dessa forma, varias são as definições para essa ciência tão extensa, e no 

que diz respeito à gestão de riqueza: 

É a ciência que estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no 
patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração 
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expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer 
informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e o 
resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 
Hilário Franco, (2009. p. 41) 
 

Sendo assim uma empresa deve ao máximo valorizar e utilizar dessa ciência 

que para muitos pensadores a figura do contador está para a empresa assim como a 

do médico está para o paciente. 

Segundo Marion, 2004. p. 27: Uma empresa sem boa contabilidade é como 

um barco, em alto mar, sem bússola 

Inobstante a contabilidade ser chamada como a ciência do passado, pelo fato 

de registrar fatos antes ocorridos, porque não dizer que tal ciência é de suma 

importância no presente e futuro, já que auxilia as empresas nas suas tomadas de 

decisões, sendo muito delas para com o futuro das entidades. 

 

 

3.1.1 Aplicação da Contabilidade 
 

 

A contabilidade pode ser estudada de um modo geral, tanto para empresas 

com ou sem fins lucrativos ou em particular, aplicada a um determinado setor da 

economia. 

Além de contabilidade comercial mais comumente vista, tem se também 

inúmeras áreas tais como: contabilidade financeira, contabilidade rural, contabilidade 

publica, contabilidade tributária, auditoria, pericia além da contabilidade de custos. 

 

 

3.1.2 O Profissional Contábil  
 

 

Nos que diz respeito ao o profissional de contabilidade, também chamado de 

contador, pode esse ser técnico em contabilidade, o profissional que cursou 

contabilidade em nível técnico, no entanto esse profissional foi extinto desde 2004, 

além desse têm-se o bacharel em contabilidade ou contador, que esse profissional 

tem formação superior com duração entre 4 ou 5 anos.  

Tanto o técnico em contabilidade quanto o contador ou bacharel 
podem ser chamados de contabilistas e ambos podem, legalmente, 
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podem ser responsáveis pela contabilidade da empresa, analistas de 
balanços, pesquisadores e etc.  Marion, (2004, p. 28) 

No que tange o bacharel com contabilidade, tal profissional possui atribuições 

cabíveis somente ao profissional contábil com tal graduação, tais como: Auditoria, 

pericia e professor de contabilidade.  

 
 

3.2 ORIGEM DA CONTABILIDADE  

 

 

Para que se possa ter o maior entendimento da contabilidade, é necessária 

uma breve abordagem sobre seu surgimento, bem como sua evolução no mundo. 

Segundo Sá (1997, p. 19) , o nascimento da Contabilidade é o da inscrição de 

elementos da riqueza patrimonial, passando, aos poucos, a registros de melhor 

qualidade. 

Como o homem não saber escrever a mais de 20.000 anos atrás, criou uma 

das formas primitivas hoje conhecidas como pinturas rupestres, sendo essa de uma 

forma artística para registrar os feitos diários, tais como: o colher de frutos ou a caça 

de um animal, dessa forma pode-se concluir que a contabilidade teve seu 

nascimento dessas evidencias. 

Como visto a ligação da contabilidade com a matemática, com a escrita e com 

a arte, pelo fato de serem ciências surgidas da necessidade de registro de fatos 

ocorridos diários na junção uma com a outra. 

O mais antigo documento dessa época que se conhece parece ser o 
que nos apresenta Figuier. Foi encontrado na gruta D´Aurignac, no 
departamento de Haute Garone, na França; uma lâmina de osso de 
rena, contendo sulcos que indicam quantidades. Sá (1997, p. 21) 
 

Há aproximadamente 6000 anos atrás com o crescimento do comércio e o 

controle da igreja sobre o estado o qual já se mostrava imponente surge assim mais 

um forte ponto para mais um período de desenvolvimento da contabilidade e da 

escrita, dada a necessidade de registrar tais fatos contábeis. 

Com a substituição dos números gregos (I, XX) pelos indos arábicos (1, 20) 

no século XIII, e juntamente com o desenvolvimento das civilizações datadas entre 

os séculos XIV e XVI, mais propriamente na Itália (berço da contabilidade e 
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nascimento da primeira escola contábil chamada de Escola Contábil Européia ou 

Escola Contábil Italiana) a contabilidade teve substancial evolução. 

Através do franciscano italiano frei Luca Pacioli, que publicou a primeira 

literatura contábil dita “relevante”, onde nesse escrito evidenciou o método das 

partidas dobradas, onde através desse método evidencia-se a estática patrimonial, 

já que para cada débito tem-se um crédito. 

 

A influência da matemática, o fato de a escrita contábil estar atada ao 
cálculo desde seus primeiros tempos e ter-se intensificado seu 
ensino nas escolas de matemática, tudo isto nos fez aceitar a força 
da mente lógica como geradora do processo das Partidas Duplas. O 
hábito das equações, o valor das matemáticas associadas à 
contabilidade, pode ser gerado a hábito da igualdade de Débito e 
Crédito, e esta nos parece uma hipótese bastante forte no campo 
histórico. Sá (1997, p. 34) 

 

No entanto vale ressaltar que o método das partidas dobradas eram 

sistemáticas conhecidas desde o século XIII, só em 1494 é que Luca Pacioli 

aprimorou seus conhecimentos, sendo ele o precursor nesse assunto. 

No Brasil essa historia se inicia em 1902, com a fundação da primeira escola 

de contabilidade, a Escola De Comercio Álvares Penteado em São Paulo, com a 

incumbência de estudar a teoria da Escola Contábil Italiana. 

Já em 1920, é fundada a primeira Escola Contábil Norte Americana, tomando 

um norte diferente da Italiana, partindo agora para um desenvolvimento profissional, 

com conhecimentos abertos a população e com uma grande evolução da teoria com 

a prática. 

No que diz respeito à comparação entre as escolas contábeis: 
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Algumas razões da Queda da Escola 
Européia (especialmente italiana) 

Algumas razões da Ascensão da Escola 
Norte-Americana 

1. Excessivo Culto à Personalidade: 
grandes mestres e pensadores da 
Contabilidade ganharam tanta notoriedade que 
passaram a ser vistos como “oráculos” da 
verdade Contábil. 

1. Ênfase ao Usuário da Informação 
Contábil: a Contabilidade é apresentada como 
algo útil para a tomada de decisões, evitando-
se endeusar demasiadamente a Contabilidade; 
atender os usuários é o grande objetivo. 

2. Ênfase a uma Contabilidade Teórica: as 
mentes privilegiadas produziam trabalhos 
excessivamente teóricos, apenas pelo gosto 
de serem teóricos, difundindo-se idéias com 
pouca aplicação prática. 

2. Ênfase à Contabilidade Aplicada: 
principalmente à Contabilidade Gerencial. Ao 
contrário dos europeus, não havia uma 
preocupação com a teoria das contas, ou  
querer provar que a Contabilidade é uma 
ciência. 

3. Pouca Importância à Auditoria: 
principalmente na legislação italiana, o grau de 
confiabilidade e a importância da auditagem 
não eram enfatizados. 

3. Bastante Importância à Auditoria: como 
herança dos ingleses e transparência para os 
investidores das Sociedades Anônimas (e 
outros usuários) nos relatórios contábeis, a 
auditoria é muito enfatizada. 

4. Queda do nível das principais 
faculdades: principalmente as faculdades 
italianas, superpovoadas de alunos. 

4. Universidades em busca de qualidade: 
grandes quantias para as pesquisas no campo 
contábil, o professor em dedicação exclusiva, 
o aluno em período integral valorizaram o 
ensino nos Estados Unidos. 

Fonte: IUDICÍBUS, Sérgio de, MARION, José Carlos. Introdução à teoria da 
contabilidade.  São Paulo: Atlas, 1999, p. 36. 

Quadro 1 - Comparação Entre as Escolas Européia e Americana 

 

E no que diz respeito ao quadro atual do ensino da contabilidade, esse se 

tornou firme com a criação do curso de contabilidade na Universidade de São Paulo 

– USP em 1946, sendo assim já estudada a teoria da Contabilidade Americana, e 

em 1970 houve a publicação do livro ‘Contabilidade Introdutória’, dos mestres do 

curso, que a contabilidade Americana ganhou força e vem sendo disseminada até os 

dias atuais.  

 

 

3.3 USUÁRIOS DA CONTABILIDADE 

   

 

  No que se diz respeito aos usuários da contabilidade, onde eles podem ser 

tanto internos como externos, e com interesses  diversificados, razão pela qual as 
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informações geradas pela entidade devem ser amplas e dignas, pelo menos, 

suficientes para a avaliação da sua situação patrimonial e das mutações sofridas 

para seu patrimônio, permitindo a realização de inferenciais sobre o seu futuro.  

 

 

 

Fonte http://contabilizandoomundo.blogspot.com/2009/08/contabilidade-distancia-
modulo-i.html 

Figura 1. Usuários da Contabilidade. 

 

Os usuários internos incluem os administradores de todos os níveis, que 

usualmente se valem de informações mais aprofundas e específicas acerca da 

entidade, notadamente aquelas relativas ao seu ciclo operacional, para que com  

isso venha auxiliá-los na tomada de decisões. Já os usuários externos concentram 

suas atenções, de forma geral, em aspectos mais específicos, expressos nas 

demonstrações contábeis. 

Segundo Marion, 2004. p. 27,  Os usuários são as pessoas que se utilizam da 

contabilidade, que se interessam pela situação da empresa e buscam na 

contabilidade suas respostas. 
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No âmbito dos usuários das demonstrações contábeis pode-se citá-los: 

• Investidores: pessoas de natureza física ou jurídica e inserem capital 

ou bens em certas empresas. 

Os provedores de capital de risco e seus analistas que se preocupam com o 
risco inerente ao investimento e o retorno que ele produz. Eles necessitam 
de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar, manter ou 
vender os investimentos. Os acionistas também estão interessados em 
informações que os habilitem a avaliar se a entidade tem capacidade de 
pagar dividendos. Iudicibus, Martins, Gelbcke, dos Santos (2010. P.35). 
 

• Empregados: São pessoas das quais se mantêm do trabalho da 

entidade. 

Os empregados e seus representantes estão  interessados em informações 
sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores. Também se 
interessam por informações que lhe permitam avaliar a capacidade que a 
entidade tem de prover sua remuneração, seus benefícios de aposentadoria 
e suas oportunidades de emprego. Iudicibus, Martins, Gelbcke, dos Santos 
(2010. P.35). 
 

• Credores por Empréstimos: Entidades financeiras com finalidades de 

prover valores das quais as entidades recebedoras necessitam. 

Estes estão interessados em informações que lhe permitam determinar a 
capacidade da entidade em pagar seus empréstimos e os correspondentes 
juros no vencimento. Iudicibus, Martins, Gelbcke, dos Santos (2010. P.35). 
 

• Fornecedores e outros credores comerciais: Entidades responsáveis, 

pelo fornecimento de bens e serviços necessários para a 

operacionalidade da empresa. 

Os fornecedores e outros credores estão interessados em informações que 
lhes permitam avaliar se as importâncias que lhe são devidas serão pagas 
nos respectivos vencimentos. Os credores comerciais provavelmente 
estarão interessados em uma entidade por um período menor do que os 
credores por empréstimos, a não ser que dependam da continuidade da 
entidade como um cliente importante. Iudicibus, Martins, Gelbcke, dos 
Santos (2010. P.35). 
 

• Clientes: Pessoas de suma importância para a vitalidade das 

entidades, através de seus valores que as empresas sobrevivem. 

Os Clientes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional 
da entidade, especialmente quando tem um relacionamento a longo prazo 
com ela, ou dela dependam como fornecedores importantes. Iudicibus, 
Martins, Gelbcke, dos Santos (2010. P.35). 
 

• Governo e suas agências: Esses estão interessados nos impostos e na 

geração de emprego e renda que as entidades geram. 
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Os governos e suas agências estão interessados na destinação de 
recursos, e, portanto, nas atividades das entidades. Necessitam também de 
informações a fim de regulamentar as atividades das entidades, estabelecer 
políticas fiscais e servir de base para determinar a renda nacional e 
estatísticas semelhantes. Iudicibus, Martins, Gelbcke, dos Santos (2010. 
P.35). 
 

• Público: fatia afetada de várias maneiras desde da geração de 

emprego até a geração de renda. 

As entidades afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por 
exemplo, fazer contribuição substancial à economia local de vários modos, 
inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. As 
demonstrações contábeis podem ajudar o público fornecendo informações 
sobre a evolução do desempenho da entidade e os desenvolvimentos 
recentes.  Iudicibus, Martins, Gelbcke, dos Santos (2010. P.35). 
 

Evidentemente, como visto, os gerentes (administradores) não são os únicos 

que se utilizam da contabilidade. Os investimentos (sócios ou acionistas), ou seja, 

aqueles que aplicam dinheiro na empresa, então interessados basicamente em obter 

lucro, por isso se utilizam dos relatórios contábeis, analisando se a empresa é 

rentável; os fornecedores de mercadorias a prazo querem saber se a empresa tem 

condições de pagar suas dividas, os bancos, por sua vez, emprestam dinheiro desde 

que a empresa tenha condições de pagamento; o governo quer saber quanto de 

impostos foi gerado para os cofres públicos; outros interessados desejam conhecer 

melhor a situação da empresa: os empregados, os sindicatos, os concorrentes etc.  

 

 

3.4 ESTRUTURA CONCEITUAL DA CONTABILIDADE  

 

 

No que tange a estrutura conceitual da contabilidade  , o Brasil se viu durante 

muitos anos com apenas dois documentos sobre tal. O primeiro elaborado em 1996 

através do Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atuárias, e Financeiro, pelos 

Professores Sergio de Iudicibus e Emerito, onde após ser aprovado e divulgado pelo 

instituto dos antigos auditores o atual Ibracon, foi se tornando norma obrigatória para 

as companhias abertas brasileiras, tendo assim o titulo de Estrutura Conceitual da 

Contabilidade, que por esse documento discorria genericamente os Princípios 
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Fundamentais da Contabilidade. Outro documento foi emitido pelo Conselho Federal 

de Contabilidade, pela resolução nº. 750 em 1993, ambos os conjuntos descreviam 

basicamente o que à época denominava de Princípios Fundamentais da 

Contabilidade.  Com o advento da lei nº 11.638/07 e a decisão pela convergência da 

contabilidade brasileira às Normas Internacionais emitidas pelo IASB, onde através 

dessa norma contém os dois conjuntos de normas já referidas anteriormente, salvo 

pelo fato de não possuírem as definições dos principais elementos contábeis: ativos, 

passivo, receita e despesa.  

 

 

3.4.1 Finalidade 
 

 

Essa estrutura visa estabelecer os conceitos fundamentais a preparação e 
apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos. Dessa 
forma temos como finalidades, segundo Martins 2003, p. 13: 

 

• Subsidiar o desenvolvimento de novos pronunciamentos técnicos 
e à revisão de pronunciamentos existentes quando necessário; 

• Dar suporte necessário aos responsáveis pelas elaborações de 
demonstrações contábeis; 

• Auxiliar os auditores independentes a formarem opiniões sobre 
as demonstrações em conformidade com os pronunciamentos;   

• Apoiar os usuários das demonstrações contabeis nas 
interpretações; 

• Propiciar, aos interessados, informações sobre a ênfase adotada 
na formulação dos pronunciamentos técnicos. 

Vale deixar claro que essa finalidade, bem como esta estrutura conceitual se 

aplica as demonstrações contábeis de todas as entidades comerciais, industriais, 

públicas ou privadas. 

 

 

3.4.2 Princípios Contábeis 
 

 

Cabe salientar que essa finalidade, bem como esta estrutura conceitual se 

aplica as demonstrações contábeis de todas as entidades comerciais, industriais, 

públicas ou privadas. Dentre os Princípios da Contabilidade existem dois que são 

denominados Pilares da Contabilidade. Segundo Marion, 2004. p. 28 “Pilares da 
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Contabilidade são regras básicas que podemos chamar genericamente de 

princípios. A contabilidade repousa, basicamente em dois: a entidade contábil e a 

continuidade da empresa”.   

 
A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é 
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de 
legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 
Resolução CFC n.º 750/93, Art. 1º. § 1 

 

Através da resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, os 

princípios da Contabilidade são: 

 
• Principio da Entidade: O Princípio da ENTIDADE reconhece o 

Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 

patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular 

no universo dos patrimônios existentes, independentemente de 

pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou 

instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 

lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se 

confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de 

sociedade ou instituição; 

• Principio da Continuidade: As demonstrações contábeis, mormente são 

preparadas partindo do pressuposto de que a entidade continuará em 

operação no futuro. Dessa forma, presume-se que a entidade não tem a 

intenção de nem a necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir 

materialmente sua a escala de suas operações; se tal intenção ou 

necessidade existir, as demonstrações contábeis teri-se-ão que serem 

preparadas numa base diferente e, nesse caso deverá ser divulgada; 

• Princípio da Oportunidade: simultaneamente, à tempestividade e à 

integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, 

determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, 

independentemente das causas que as originaram, em outras palavras 

significa que todas as variações ocorridas no patrimônio de uma 

entidade deverão ser registradas no ato em que ocorrem mesmo na 

hipótese de existir somente uma razoável certeza de sua ocorrência; 

• Principio do Registro Pelo Valor Original: Os componentes do 

patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações 

com o mundo externo, expressos a valor presente na moeda do local, 

que devem ser mantidos na avaliação das variações patrimoniais a 

posterior, inclusive nos casos que configurarem agregações ou 

decomposições no interior da ENTIDADE; 
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• Principio da Atualização Monetária: devido a inflação, com o tempo o 

valor do registro original fica defasado, sendo assim necessário ajustes 

a valores atuais, sendo feito através de índices oficiais que reflitam o 

poder aquisitivo da moeda; 

• Principio da Competência: Através deste regime, os efeitos das 

transações e outros eventos são reconhecidos no ocorrimento (e não 

quando o caixa ou outro recurso financeiro é recebido ou pago) e são 

lançados nas demonstrações contábeis dos períodos dos quais se 

referem. Tal regime pressupõe o confronto entre receitas e despesas; 

• Principio da Prudência: Devido os preparadores das demonstrações 

contábeis se depararem com certas incertezas tais como: possibilidade 

de recebimento de contas de liquidação duvidosa, vida útil de maquinas, 

reclamações cobertas por garantias que possam ocorrer, que tal 

principio é empregado, já que condiz no fato de os ativos não serem 

superestimado e os passivos subestimados, sendo assim o principio da 

prudência não permite que seja feita reservas ocultas ou provisões 

excessivas, a subavaliação deliberada de ativos ou receitas, a 

superavaliação deliberada de passivos ou despesas, pois as 

demonstrações contábeis deixariam de ser neutras e, portanto, não 

serem confiáveis. 

 

 

3.5  A CONTABILIDADE DE CUSTO. 

 

 

Abordar-se-á nesse ponto, assuntos como a história e o surgimento da 

contabilidade de custos, definições da terminologias utilizadas nessa ramificação da 

ciência contábil, os princípios contábeis aplicados aos custos, bem como a 

importância dessa, dada num período que os recursos são escassos e a 

necessidades ilimitadas 

 

 

3.5.1 O Surgimento da Contabilidade de Custo. 
 

A contabilidade de custos assim como a contabilidade se deu da necessidade 

de controle, porém essa ramificação da ciência contábil veio a tona para avaliar os 
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estoques nas indústrias, por volta do século XVIII, que na época acontecia a 

Revolução Industrial, que antes desse fato, quase só existia a Contabilidade 

Financeira ou Geral, que era desenvolvida na era Mercantilista, e estava bem 

estruturada, só que pra servir as empresas comerciais. 

Apesar de a contabilidade de custo ter sido criada para atender objetivos 

contábeis, a sua função mais nobre talvez seja a de apoio a tomada de decisão 

gerencial. FGV cursos online  

Segundo Martins (2003, p. 19), para a apuração do resultado de cada 

período, bem como o levantamento do Balanço em seu final, bastava o 

levantamento dos estoques em termos físicos, já que sua medida em valores 

monetários era extremamente simples. 

A partir desse o contador verificava montante pago por item estocado e dessa 

maneira valorava as mercadorias, fazendo com que o cálculo fosse basicamente a 

diferença dos estoques físicos iniciais, somados as compras do período e 

comparando com o que ainda restava nos estoque, apurava-se assim o valor de 

aquisição das mercadorias vendidas , na clássica disposição: 

Estoque Iniciais 
( + ) Compras 
( - ) Estoques Finais 
( = ) Custo das Mercadorias Vendidas 

Fonte: MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
13. 

        Quadro 2. Custo das mercadorias vendidas 

 

 Sendo assim o contador confrontava esse montante com as receitas liquidas 

oriundas da vendas, chegando por sua vez ao lucro bruto do qual bastava deduzir as 

despesas necessárias a manutenção da entidade durante o período, à venda dos 

bens e financiamento de suas atividades. Surgindo a posterior a demonstração de 

resultado do exercício da empresa comercial: 

 

 

Vendas Líquidas 

(  -  ) Custo das Mercadorias Vendidas 

( = ) Lucro Bruto 

( -  ) Despesas 

Comerciais (Vendas) 
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Administrativas 

Financeiras 

( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda 
Fonte: MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
13. 

Quadro 3. Demonstração do Resultado do Exercício 

 
  

 As pessoas ou grupos da época que poucas vezes constituíam entidades 

jurídicas produziam os bens, e as empresas propriamente ditas viviam basicamente 

do comércio, e não da fabricação, dessa forma se tornava bastante fáceis a 

mensuração do valor do bem, bastava somente à consulta aos documentos de 

aquisição. 

 O contador veio a se tornar uma função mais complexa com o advento das 

indústrias, já que agora o profissional não mais dispunha tão facilmente de dados 

para poder assim atribuir valores aos seus estoques, e o seu valor de compras na 

empresa comercial estava esse sendo substituído por uma série de valores pagos 

pelos fatores de produção utilizados, tornando assim o levantamento do balanço e a 

apuração de resultado uma tarefa mais trabalhosa e minuciosa. 

Nada mais razoável, para solução desse problema, do que vermos o 
Contador tentando adaptar à empresa industrial os mesmos critérios 
utilizados na comercial. Nesta, no balanço final, permaneciam como 
estoques no Ativo apenas os valores sacrificados pela compra dos 
bens. Nenhum outro valor relativo a juros e outros encargos 
financeiros, a honorários dos proprietários e administradores, a 
salários e comissões de vendedores e outros, era ativado. Todos 
estes gastos automaticamente apropriados como despesas do 
período, independentemente da venda ou não de mercadorias.   
Martins (2003, p. 14). 
 

A adaptação começou-se assim, dentro do mesmo raciocínio, com a formação 

dos critérios de avaliação de estoque nos casos industriais. 

 

 

3.5.2 Princípios Básicos da Contabilidade de Custos Industrial. 
 

 

O valor do estoque dos produtos contidos na empresa, bem como os 

fabricado por ela, deveriam a partir de então corresponderem ao montante 
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equivalente ao valor de compras das empresas comerciais. Sendo assim foi-se 

compondo como custo do produto todos os valores referentes aos fatores de 

produção utilizados em sua obtenção, deixando-se de atribuir aqueles outros que na 

empresa comercial já eram considerados como despesas no período de sua 

incorrência: despesas administrativas, de vendas e financeiras. 

Ao longo de muitos anos esta forma de avaliação tem sido vigente e seguida 

em quase todos os países, principalmente por duas razões: 

1º. O desenvolvimento do Mercado de Capitais nos Estados Unidos como 

em alguns países europeus, tornando milhares de pessoas comuns, 

acionistas de grandes empresas, com isso surge o interesse delas na 

análise de seus balanços e seus resultados, e também há o fator do 

aumento da complexidade do sistema bancário e o distanciamento do 

banqueiro com a relação à pessoa do proprietário ou administrador da 

companhia necessitada do crédito, surgindo assim a figura da Auditoria 

Independente. E a auditoria por sua vez acabou por formar e até as 

vezes criar princípios básicos de Contabilidade de tal modo que esses 

pudesse ser homogêneos para haver comparabilidade entre 

demonstrações contábeis de diferentes empresas, além de comparar os 

da mesma empresa só que em períodos diferentes, após a auditoria 

independente se deparar com essa forma de avaliação dos estoques, 

onde o valor de compra passa a ser substituído pelo valor de 

fabricação, acabou por consagrá-lo, já que atendia a diversos outros 

princípios mais genéricos, tais como: Custo como Base de Valor, 

Conservadorismo (ou Prudência), Realização etc. Martins (2003, p. 14) 

Segundo Martins (2003, p. 14), 

Essa consagração por parte dos Auditores Externos foi a 
responsável, então, pela manutenção dos princípios básicos da 
Contabilidade de Custos até hoje, no que diz respeito a sua 
finalidade de avaliação de estoques.  
 
2º. Devido ao imposto de Renda, provavelmente impulsionado em função 

dos princípios contábeis até então disseminados, houve a adoção do 

mesmo critério fundamental para a medida do lucro tributável; no 

cálculo do resultado de cada período, os estoques industrializados 

deviam ser avaliados sobre tais regras. No entanto algumas pequenas 

alterações e opções, na grande maioria dos países o Fisco tem adotado 

essa forma tradicional de mensuração. Martins (2003, p. 14) 
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3.5.3 Princípios Contábeis Aplicados à Contabilidade de Custos 
 

 

Para uma melhor explanação e entendimento da ciência que envolve a 

contabilidade de custo, se dar a necessidade de conhecer os princípios de 

contabilidade geralmente aceitos, para aplicação dos conceitos teóricos na pratica 

da contabilidade. 

 

 

3.5.3.1 Princípio da Realização da Receita 
 

 

Segundo Martins (2003, p.31), 

Determina este princípio o reconhecimento contábil do resultado 
(lucro ou prejuízo) apenas quando da realização da receita. E ocorre 
a realização da receita, em regra, quando da transferência do bem 
ou do serviço para terceiros. 

 

Como norma geral, a receita é reconhecida no período contábil que ela é 

realizada, ou seja, só se reconhece os resultados obtidos em suas atividades 

quando a realização concreta da receita, no entanto a realização usualmente ocorre 

quando os bens ou serviços são fornecidos a terceiros em troca de dinheiro ou de 

outro elemento ativo. 

Este princípio tem sido um ponto determinado, principalmente pelos 

economistas, pelo fato de julgarem que o processo de produção adiciona o valor aos 

fatores que estão sendo manipulado, contabilmente, se verifica apenas uma 

integração de fatores, e a receita e, conseqüentemente o lucro ou prejuízo só 

ocorrem no ato da venda. O lucro só se realiza no ato da venda. 

 

 

3.5.3.2 Princípio da Competência ou da Confrontação Entre Despesas e Receitas 
 

 

Segundo Martins (2003, p. 32),  

A Teoria Contábil é de extrema importância para Custos e diz este 
aspecto respeito basicamente ao momento do reconhecimento das 
despesas. 
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As despesas e receitas devem ser contabilizadas no momento de sua 

ocorrência, independentemente de seu pagamento ou recebimento. Este princípio 

está ligado ao registro de todas as receitas e despesas de acordo com o fato que foi 

gerado, na competência, independente dos recebimentos das receitas ou 

pagamentos das despesas. Com isso é fácil observar que o princípio da 

competência não está relacionado com recebimentos ou pagamentos, mas com o 

reconhecimento das receitas realizadas e das despesas incorridas em determinado 

período. 

 

 

3.5.3.3 Princípio do Custo Histórico como Base de Valor 
 

 

Com relação a esse princípio os elementos do ativo entram nos registros 

contábeis pelo valor pago para adquiri-los ou fabricá-los. A não ser para aqueles 

elementos do ativo sujeito à amortização, depreciação ou exaustão, uma vez 

registrados, seu valor inscrito não pode ser alterados, ressalvando-se, ainda a regra 

conhecida como “custos ou mercado, o que for mais baixo” e os casos de 

reavaliação de ativo previstos  pelas legislação de alguns países. Evidente que a 

aplicação irrestrita desse princípio, normalmente em períodos de acentuadas 

flutuações de preços, restringe as possibilidades informativas da contabilidade.  

 
De acordo com Martins (2003, p. 33), 

Quando há problemas de inflação, o uso de valores históricos deixa 
muito a desejar. Ao somarmos todos os custos de produção de 
determinado item, estocá-lo e levá-lo a balanço pelo valor original, 
acabamos por ter um ativo que diz quanto custou produzi-lo na 
época em que foi elaborado; pode nada ter a ver com o valor atual 
de reposição do estoque, em com o valor histórico inflacionado 
(deflacionado) e muito menos ainda com seu valor de venda. 
 

 

3.5.3.4 Consistência ou Uniformidade  
 

 

Neste princípio os registros contábeis de um mesmo evento, todas validas 

dentro de um princípio geralmente aceito, a empresa deve adotar uma delas de 
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forma consistente. A alternativa adotada deve ser sempre utilizada, onde a entidade 

não pode mudar o critério em cada período. Quando houver interesses ou 

necessidades dessa mudança de procedimento, deve a empresa reportar o fato e o 

valor da diferença no lucro com relação ao que seria obtido se não houvesse a 

quebra de consistência.  

Assim, para a apropriação de inúmeros custos de industrialização, há 

necessidade de adoção de critérios escolhidos entre várias alternativas diferentes. 

 

Segundo Martins (2003, p. 36), 
 
Esse é um dos aspectos que a Auditoria Independente mais procura 
verificar, já que tem interferência direta e, às vezes, relevante nas 
peças de sua maior preocupação: Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado. 
 

 

3.5.3.5  Conservadorismo ou Prudência  
 

 

Neste princípio especifica que ante duas alternativas, igualmente válidas, para 

a quantificação da variação patrimonial, será adotado o menor valor para os bens ou 

direitos e o maior valor para as obrigações ou exigibilidades. No entanto, quando 

apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos outros princípios 

fundamentais de contabilidade será escolhido a opção que diminui o valor do 

Patrimônio Líquido. Baseando-se na premissa de que nuca devemos antecipar os 

lucros e sempre ter uma previsão de possíveis prejuízos. 

Segundo Martins (2003, p. 36), 

Se existirem dúvidas sobre contabilizar um item como parte do 
Patrimônio Líquido ou das dívidas, deve também ser adotada a 
alternativa mais conservadora, isto é, a que avaliar pela forma mais 
precavida o Patrimônio Líquido 
 

 

3.4.3.6 Materialidade ou relevância    
 

 

Segundo Martins (2003, p. 37), 
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Essa outra regra contábil é de extrema importância para Custos. Ela 
desobriga de um tratamento mais rigoroso àqueles itens cujo valor 
monetário é pequeno dentro dos gastos totais. 
 

Esta Convenção tem como finalidade evitar desperdício de tempo e de 

dinheiro, onde deve registrar na Contabilidade apenas os eventos dignos de atenção 

e na ocasião oportuna. Por exemplo, quando empregados do escritório se utilizam 

de papeis impressos da firma registra-se uma diminuição do ativo da empresa, 

diminuição esta que poderia, teoricamente ser lançada nos registros contábeis à 

medida que foi ocorrida. Entretanto, isto não é feito, pela irrelevância da operação, e 

a despesa só é apurada no fim do período por diferença de estoques. 

O julgamento quanto à materialidade também se relaciona com qual 

informação devemos evidenciar onde a exclusão dos relatórios publicados poderia 

levar o leitor conclusões que não convém sobre resultados e tendências da 

empresa. Normalmente, materialidade e relevância andam juntas. Por exemplo, caso  

em todo mês descobrimos uma diferença de cerca de $1 no Balancete de 

Verificação do Razão, o fato em si pode ser imaterial, mas, pela repetição pode ser 

relevante no sentido de apontar eventuais problemas posteriormente no sistema 

contábil.  

 

 

3.5.3 Definições de Terminologias da Contabilidade de Custo. 
 

 

Para se ter um bom entendimento da Contabilidade de Custos, se faz 

necessário o conhecimento breve de termos que circundam nessa ramificação da 

Ciência Contábil.  

Segundo Martins, 2003. p 16  

Desde que duas pessoas resolvam comunicar-se, é absolutamente 
necessário que passem a dar aos objetos, conceitos e idéias o 
mesmo nome, sob pena de, no mínimo, reduzir-se o nível de 
entendimento. 

Dessa forma deve-se haver uma segregação de gasto, custo  e despesa, 

tendo em vista que essa diferenciação é de suma importância na apuração de 

custos da produção e do resultado do período analisado.  
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3.5.3.1 Gasto 
 

 

O conceito de gasto é extremamente amplo, além de se aplicar a aquisição de 

todos os bens e serviços, sendo assim temos: gastos com a compra de matéria 

prima, com mão de obra, seja essa na produção ou não, gasto com honorários da 

diretoria.  

Segundo Martins, 2003, p. 17  

Gasto é a Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera 
sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse 
representado por entrega ou promessa de entrega de ativos 
(normalmente dinheiro). 

 
Dessa forma, pode-se então dizer que todo e qualquer desembolso implica 

num gasto, sendo assim: 

Desembolso — Pagamento resultante da aquisição do bem ou 
serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade 
comprada, portanto defasada Ou não do momento do gasto. Martins, 
2003, p. 17. 

 
Note-se que todos os conceitos de custo e despesa são termos sinônimos de 

gastos. No entanto os  custos tem a capacidade de serem atribuídos ao produto 

final, despesas são de caráter geral, de difícil vinculação aos produtos obtidos. 
 

Custos Despesas 

Gastos de produção 

Vinculados diretamente aos 
Produtos/Serviços 

Gastos com o objeto de 
exploração da empresa 
(atividade-afim) 

Gastos administrativos e de 
vendas 

Não se identificam diretamente à 
produção 

Gastos outras atividades não 
exploradas pela empresa 
(atividade meio) 

Fonte: http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/custo-ou-despesa.htm 

Quadro 4. Comparativo: Custos x Despesas 

 
 
3.5.3.2 Custo 

 

 

Custo é um gasto reconhecido como tal, relativo à utilização nos fatores de 

produção. Segundo NPC 2 do IBRACON: 
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Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a 
aquisição, conversão e outros procedimentos necessários para trazer 
os estoques à sua condição e localização atuais, e compreende 
todos os gastos incorridos na sua aquisição ou produção, de modo a 
colocá-los em condições de serem vendidos, transformados, 
utilizados na elaboração de produtos ou na prestação de serviços 
que façam parte do objeto social da entidade, ou realizados de 
qualquer outra forma. 

 
Por sua vez Calderelli (2001, p. 204) afirma que, o custo representa as 

múltiplas aplicações de bens ou serviços, para obtenção de um bem de uso ou de 

troca. 

Sendo assim há inúmeras definições para custo, porém em todas elas, o  

contexto da palavra se faz presente. E no que diz respeito aos tipos de observar-se 

que há uma gama muito extensa, chegando a passar dos setenta e cinco termos, 

onde são citados os mais usados no dia-a-dia: 

• Custo Fixo: é o custo que não é imediatamente afetado pelas 

mudanças no direcionador de custos. Em outras palavras esses custos 

num dado período, têm seu montante fixado não em função de 

oscilações nas atividades; 

• Custo Variável: é aquele que muda em proporção direta ás mudanças 

no nível do direcionador de custos, quer dizer são os custos que tem 

seu valor determinado em função da oscilação da produção; 

• Custo Direto: é o custo que tem sua ligação direta com a produção, os 

principais exemplos são: matéria prima e mão de obra; 

• Custo Indireto: é o custo que se alocam indiretamente na produção, e 

são necessários esquemas especiais para sua mensuração tais como: 

rateio, estimativa, etc; 

• Custo Primário: O somatório da matéria prima e mão de obra; 

• Custo de Transformação: é o somatório de todos os Custos de 

Produção, excluindo os relativos a matérias-primas e outros eventuais 

adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa 

(componentes adquiridos prontos embalagens compradas etc.).  Em 

outras palavras esses Custos são os valores  do  esforço da própria 

empresa no processo de elaboração de um determinado item (mão-de-

obra direta e indireta,  energia, materiais de consumo industrial etc.). 
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3.5.3.3 Despesa 
 

 

Segundo Martins, 2003. p. 17, define despesa como : Bem ou serviço 

consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. 

E semelhante ao custo, possui uma vasta variedade de despesas, e como 

exemplos de despesas podemos citar: Comissões de Vendedores, pagamentos de 

salários de administradores, aquisição de equipamentos para a administração etc. 

No que se diz respeito aos tipos de despesas, mais utilizadas pode-se  citar: 

• Despesas Fixas – São os gastos ou despesas que não oscilam em 

detrimento da produção; 

• Despesas Diretas – São representativas do denominado custo variável 

de um ciclo de produção; 

• Despesas Indiretas – São os gastos ou despesas que se agregam aos 

custos industriais, porém vale ressaltar que os mesmos nas incidem 

fisicamente na unidade produtiva; 

• Despesas Administrativas –  Gastos  ocorridos, para manter a maquina 

administrativa em sua funcionalidade regular;  

• Despesas de Vendas – São despesas variáveis que são extremamente 

necessárias para a geração de receitas da entidade. 

 

 

3.5.4. Esquema Básico  
 

 

O esquema básico da contabilidade de custos se resume nos seguintes 

pontos: 

• Separação entre custo e despesa; 

• Apropriar os custos diretos, inteiramente aos produtos ou serviços; 

• Rateio dos custos indiretos. 

 

Assim sendo, tal esquema se resume na figura abaixo: 
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Fonte: Martins, Eliseu, Contabilidade de Custos. São Paulo, Atlas, 2003, p. 38. 
Figura 2. Esquema Básico da Contabilidade de Custos. 

 

3.6 GESTÃO ESTRÁTEGICA DE CUSTOS  

 

 

Segundo Shank, Govindarajan, 1997. p. 04: “A análise de custos é vista 

tradicionalmente como o processo de avaliação do impacto financeiro das decisões 

gerenciais alternativas”. 

Devido à reviravolta que o mundo vem dando no que se diz respeito a 

economia, cada vez mais se torna importante a gestão de custos, que veio a tona a 

partir dos anos 90, quando ocorreram diversas mudanças no mundo dos negócios, 

acarretando assim num novo modelo econômico; onde pode-se destacar a união de 
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países com interesses comuns, moedas únicas, e derrubamento de barreiras 

tarifárias cambiais, para que dessa forma possam ser competitivos. 

A gestão estratégica de Custos surgiu da mistura de três temas subjacentes: 

• Análise da Cadeia de valor; 

• Análise de posicionamento estratégico; 

• Analise de direcionadores de custos. 

 

 

3.6.1 Analise Da Cadeia de Valor 
 

 

Para que se possa haver uma gestão estratégica de custos, é necessário 

gerenciar tais custos com eficácia, já que tal tarefa exige um enfoque amplo, externo 

a empresa, e tal enfoque é denominado Cadeia de Valor. Em outras palavras, a  

cadeia de valor compõe-se de um conjunto de atividades criadoras de valores 

independentes que vai da fonte da matéria prima, passando pelos fornecedores até 

ser entregues ao consumidor final  

A cadeia de valor para Carvalho; Laurindo (2003 p. 111) [...] " é um conjunto 

das atividades tecnológica e economicamente distintas que a empresa utiliza para 

realizar seus negócios". Sendo que cada uma destas atividades seria uma atividade 

de valor. A capacidade de agregar valor a esta atividade em relação ao seu 

concorrente é o pilar da vantagem competitiva 

Tais conceitos sobre cadeia de valores têm suas origens nas inúmeras 

atividades distintas que uma empresa executa no decorrer da sua gestão. Nas 

atividades de apoio podemos encontrar seguintes atividades fins; coordenação da 

administração, administração de recursos humanos e tecnológicos juntamente com a 

obtenção de recursos. Já na atividade primária podemos encontrar; logística interna, 

operações, logística externa, marketing e vendas e por fim atendimento ao cliente. 
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3.6.2 Analise de Posicionamento Estratégico  
 

 

Quando se fala em posicionamento estratégico dos custos, deve-se relacioná-

lo antes de tudo com a contabilidade gerencial, a fim de responder o seguinte 

questionamento: que papel a gestão de custos desempenha na empresa? 

Dessa forma para que uma empresa possa atingir os seus objetivos, ela 

precisa de uma estratégia consistente, pois a estratégia pura e simples não tem 

valor nenhum. A formulação da estratégia deve ser baseada em um número de 

informações possíveis do mercado alvo, para que com isto possibilite a empresa na 

formação do preço de venda que seja capaz de ser praticado perante  seu publico 

alvo. Vale salientar que este valor percebido pelo cliente só será captado através de 

informações precisa sobre o mercado alvo que mostrará os atributos valorizados 

pelo cliente no produto. 

O planejamento estratégico pode ser conceituado como um processo 
gerencial que possibilita aos administradores estabelecerem o rumo 
a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de melhoria 
continua na relação da empresa com seu ambiente". Quem define a 
estratégia da empresa é a alta administração que tem como objetivo 
elaborar cursos de ações a serem seguindo levando em 
consideração o ambiente em que atua, bem como todas as variáveis 
ambientais. Oliveira (1996, p. 46) 

 

 Sendo assim para que uma empresa possa saber seu posicionamento 

estratégico, bem como elaborar e implementar, devem passar por quatro etapas 

distintas, que são: 

• Diagnostico Estratégico: Nesse ponto inicial são evidenciados fatores de uma 

empresa como todo, tais como:  identificação da visão da empresa, objetivo, 

meta, analise interna e externa e análise de seus concorrentes; 

• Missão da Empresa: Nessa etapa resume-se a razão de ser da empresa, bem 

como o seu posicionamento estratégico; 

• Instrumentos Prescritivos e Qualitativos: Nessa etapa são analisados todas as 

alternativas possíveis para que a entidade alcance seus objetivos; 

• Controle e Avaliação: Nesta fase é feita a analise da estratégia escolhida. O 

controle pode ser feito por  comparação do desempenho da empresa no 

presente em relação a empresa antes da implantação da estratégia. Caso os 
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resultados não sejam satisfatórios a empresa deverá reformular sua 

estratégia de modo que ela venha a atender aos objetivos traçados. 

 

 

3.6.3 Direcionadores de Custos 

 

Se analisarmos os custos de uma empresa ele é causado ou direcionado, por 

diversos fatores que inter-relacionam de formas complexas. Paiva (2004, p. 49) 

salienta que compreender o comportamento dos custos significa compreender a 

complexa interação do conjunto de direcionadores de custos em determinada 

situação. 

Sendo assim, após analisar  cadeia de valor, é sugerido que a empresa venha 

evidenciar os fatores determinantes de custos, ou seja quais são os fatores que 

realmente provocam os custos. Segundo Paiva (2004, p. 49) estes custos podem ser 

[...] denominados direcionadores de custos, por meio de uma relação de causa-efeito 

que reflita de forma mais precisa a realidade. 

Pode-se definir os direcionadores estruturais, como aqueles que fazem parte 

da estrutura econômica da empresa, e são classificados como: 

• Escala: O tamanho do investimento a ser feito em produção, pesquisa e 

desenvolvimento e em recursos de marketing; 

• Escopo: Grau de integração vertical. A integração horizontal está mais 

relacionada à escala; 

• Experiência: Quantas vezes no passado a empresa fez o que está fazendo 

agora; 

• Tecnologia: Quais tecnologias de processos são utilizadas em cada fase da 

cadeia de valor da empresa; 

• Complexidade: A amplitude da linha de produtos ou de serviços a ser 

oferecida. 



51 

 

  E no que diz respeito aos direcionadores de execução: 

São aqueles determinantes da posição de custos de uma empresa 
que depende de sua capacidade de executar cada atividade de 
forma bem sucedida, estão intimamente relacionados com o 
desempenho. Podem ser segregada em envolvimento da força de 
trabalho, gestões da qualidade total, utilização da capacidade, 
eficiência do layout das instalações, configuração do produto e 
exploração de elos com fornecedores e clientes. Paiva (2004 p. 51) 

 
Com tudo isso, vale salientar que para cada direcionador de custos existe 

uma estrutura de análise que deve ser  analisada no momento eu que os custos são 

identificados na empresa, e após ser feita tal a análise de forma estratégica é 

aconselhável que não seja feita em prol do volume de produção ou venda, mas sim 

em relação a estrutura, habilidade e competências das empresas que norteiam a sua 

posição competitiva. 

 

 

3.6.4 Ferramentas Gerenciais de Úteis a Contabilidade de Custos 
 
 
 
 São ferramentas implementadas a nova visão gerencial da contabilidade de 

custos, e hoje muito utilizadas para determinar o custo estratégico. 

 

 

3.6.4.1Just in Time 
 

 

 É um sistema filosófico, criado no Japão nos anos 60, pela Toyota, com a 

característica de redução ou eliminação dos estoques físicos. 

Conforme Perez Jr., Oliveira e Costa (1999, p. 217), 
 

O desenvolvimento desta poderosa ferramenta gerencial para por 
alguns estágios como descrito a seguir: 
Estágio I: [...], os fornecedores pensam que JIT significa apenas 
entregar lotes de pequenas quantidades, atendendo a um calendário 
fixado rigorosamente. 
Estágio II: os gerentes visualizam o JIT como um simples programa 
de redução de estoques, [...]. 
Estágio III: o JIT para a ser um processo continuo com o objetivo de 
melhorar a qualidade, [...]. A redução de estoques passa a ser vista 
como um subproduto das melhorias de produtividade e de qualidade. 
Estágio IV: o JIT passa a ser visto como uma estratégia de 
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produção, que permite à empresa uma vantagem competitiva em 
termos de serviços ao cliente, flexibilidade, qualidade e custo de 
produtos. 
Estágio V: o JIT é parte central da filosofia de excelência empresarial 
assumida pela empresa como um todo e não somente pela produção 
isoladamente. 
Enfim, JIT é uma forma de reduzir gastos, ganhar flexibilidade e 
expor os problemas da empresa, tornando-os visíveis para que 
possam ser solucionados. 

 

Contudo o sistema Just in time tem como foco, assegurar o fluxo continuo de 

materiais, em toda seqüência da cadeia produtiva, indo assim desde os 

fornecedores até os clientes. 

 

 

3.6.4.2 Total Quality Control (Controle Total de Qualidade) 
 

 

É um sistema como o próprio nome diz, visa a gestão de qualidade aplicada 

ao produto. Dessa forma no TQC a qualidade é entendida não apenas pela 

superação das expectativas do cliente, mas sim de todos os interessados. 

 

Segundo Robles Jr. (1996, p. 20), 

O conceito de Total Quality Control foi introduzido por Armand V. 
Feigenbaum, através de um artigo publicado em 1957 na revista 
Industrial Quality Control, em seguida em 1961 publicou um livro, 
intitulado Total quality control: engeneering and management. Pode 
ser definido como “um sistema efetivo para a integração da qualidade 
e desenvolvimento, qualidade da manutenção e qualidade da 
melhoria de esforços das várias funções em uma organização, a fim 
de tornar possível a produção e a prestação de serviços aos níveis 
mais econômicos, visando a mais completo satisfação dos clientes 

 

Como visto o TQC, tem como foco a qualidade total, sendo essa repassada 

aos clientes, com seguimento dos itens: orientação ao cliente, qualidade em primeiro 

lugar, ações orientadas por prioridades, fatos e dados, controle de processos e da 

dispersão (variação dos dados que indicam quando há uma possível falha no 

processo) e investigação das causas, “próximo processo é o seu cliente” (para que 

cada funcionário tenha em mente que a qualidade de seu trabalho interfere na 

qualidade do produto na próxima etapa do processo), identificação das verdadeiras 
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necessidades dos clientes, evitar que erros já identificados sejam cometidos 

novamente e comprometimento da alta direção. 

 

 

3.6.4.3 Activity Based Costing (ABC) 
 

 

Segundo Martins, 2003, p. 60, “O Custeio Baseado em Atividades, conhecido 

como ABC (Actívity-Based Costing), é uma metodologia de custeio que procura 

reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos 

indiretos”. 

O ABC, é um sistema de Custeio com ênfase nos custos, porém pode-se 

também utilizar dessa sistemática para os custos diretos, principalmente a mão de 

obra.  

Segundo Martins, 2003, p. 60, A utilidade do Custeio Baseado em Atividades 

(ABC) não se limita ao custeio de produtos. Ele é, acima de tudo, uma poderosa 

ferramenta a ser utilizada na gestão de custos. 

A geração do ABC foi concebida de forma a possibilitar a analise de custos 

sob duas visões: 

• Visão Econômica de Custeio; É uma visão vertical, no sentido de que apropria 

os custos aos objetos de custeio através das atividades realizadas em cada 

departamento; e 

• Visão de Aperfeiçoamento de Processos: É uma visão horizontal, no sentido 

de que capta os custos dos processos através das atividades realizadas nos 

vários departamentos funcionais. 

 

A gestão baseada em ABC deve-se apoiar no planejamento, execução e 

mensuração dos custos das atividades para manter vantagens competitivas, tal 

forma de custeio caracteriza-se por decisões estratégicas como: 

• Alteração no mix de produto; 

• Alteração no processo de formação de preço; 

• Alterações no processo; 

• Redesenho de produtos; 

• Eliminação ou redução de custos em atividades que não agregam valor; 
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• Eliminação de desperdícios; 

• Elaboração de orçamentos com base em atividades. 

 

Após embasar tal monografia, pode-se constatar que o tema apresentado é de 

suma importância, já que citado por vários autores e presentes em muitas empresas, 

sejam elas a finalidade que for. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 Nesse capitulo aborda-iremos aspectos micro, no que diz respeito pontos 

relevantes da funcionalidade do restaurante, sendo estes, evidenciados através de 

entrevista o proprietário da Entidade e coletagem de dados. 

 

4.1 MERCADO LOCAL DE ALIMENTAÇÃO POPULAR 

 

 

O setor de restaurantes na cidade do Natal é composto por um mercado 

muito amplo, no qual existem diversos tipos de restaurantes, desde o mais simples 

ou popular propriamente dito ao mais sofisticado, em que há uma ampla variedade 

de comidas. O aparecimento dos restaurantes self-service na década de 80, e sua 

crescente popularização, colaborou bastante com o hábito e necessidade de realizar 

refeições rápidas no meio do expediente, na capital do Natal essa situação não foi 

diferente, pois o desenvolvimento desses restaurantes populares se deu nas 

mediações dos bairros comerciais, tais como: Alecrim, Cidade Alta e Ribeira, e ate 

hoje a maior parte desses se encontram nos bairros citados, uma vez que, a maior 

concentração de mão-de-obra está estabelecida nesses, os tornando assim o 

público alvo desses estabelecimentos populares.  

 

 

4.1.1 Concorrentes 
 

 

No setor de alimentos populares em todo o Brasil tem-se como referencia de 

preço e qualidade o SESC, no qual foi criado para classe comerciária do país, 

através deles os governos estaduais e municipais copiaram essa idéia e propagou 

por várias cidades, exemplo disso é o RESTAURANTE POPULAR do Alecrim, no 

qual seguem os mesmos padrões de qualidade e o baixo preço na refeição. Mesmo 
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sendo esses restaurantes um dos seus maiores concorrentes, os empresários de 

restaurantes populares não os enxergam como tais.  

No caso do restaurante OASIS, “O perigo mora ao lado”, já que seu maior 

concorrente é seu vizinho, que tem o mesmo estilo de refeição self-service, porém 

no peso, além desse ainda existem dois restaurantes que trabalha com a mesma 

sistemática, sendo assim o OASIS, se destaca frente aos demais concorrentes, por 

ter uma comida de qualidade, espaço amplo e arejado, preço acessível e um 

atendimento diferenciado.    

  

 

4.1.2 Tendências  
 

 

O empreendedor focado na continuidade do seu empreendimento almeja em 

médio prazo melhoras estruturais, tipo a ampliação do espaço físico, uma maior 

variedade de comidas, sobremesa já que hoje é bastante procurada pelos seus 

clientes, implantação do sistema de cartões visando aumentar suas vendas e 

conseqüentemente maximizar seus lucros, além disso o mesmo pretende inserir a 

opção de ala carte com o self-service no peso, podendo atender não só a classe 

comerciária, como também uma clientela mais exigente.     

 

 

4.1.3 Histórico da Empresa 
 

 

 O Restaurante Oasis foi fundado no dia 2 de julho de 2009, tendo assim mais 

de um ano de funcionalidade no serviço de refeição Self-Service, com o preço dito 

pelo mercado no valor de R$ 6,00.  

 O Sócio é o Sr. Wenner Julio, que apesar de não tido experiência nesse ramo 

viu uma oportunidade surgida após a falência de outro restaurante no mesmo prédio 

atual, que situa-se vizinho a sua outra empresa a Renove Cartuchos, sendo assim 

utilizou-se do mesmo prédio e de alguns funcionários, como no caso da cozinheira 

chefe, que possui uma grande capacitação em fabricação, congelamento e  

reaproveitamento de alimento, minimizando assim as perdas e desperdícios. 
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4.1.4 Estrutura Organizacional 
 

  

No que se diz se diz respeito à estrutura organizacional do OASIS, esta por 

sua vez se resume a um número pequeno de funcionários, sendo esse de seis 

empregados, nos quais três são da produção, com destaque para a cozinheira, que 

possui ampla qualificação, como além de cursos regulares para a profissão, dispõe 

também de especialização em armazenamento, congelamento e reaproveitamento, 

sendo assim o empresário mesmo não tendo experiência da área de alimentos 

sente-se seguro com a operacionalidade centrada nas mãos de sua cozinheira, que 

além dela há mais dois funcionários na produção, e o pai do sócio no caixa. Dessa 

forma o organograma da empresa está alocado dessa forma: 

 

 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
 Figura 3. Organograma do Restaurante Oasis 
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4.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Após uma série de entrevista com o empresário, bem como com funcionários, 

pode se constatar que pontos relevantes a operacionalidade da empresa foram 

designados por motivos externos, no caso do preço de venda, a escolha da gestão 

de custos e a política da empresa. 

 

 

4.2.1 Gestão Interna de Custos 
 

 

Como foi evidenciado no decorrer desse estudo que a contabilidade de custos 

é de suma importância para as empresas industriais, dessa forma através de 

entrevista com o proprietário do restaurante constatou-se que após várias tentativas 

mal sucedidas de inserção de uma gestão de custos o proprietário desistiu desse 

objetivo, mesmo sabendo que tal ferramenta é indispensável para a sobrevivência 

de seu restaurante, dessa forma foi evidenciado que por alguns meses iniciais o 

proprietário relatou que trabalhou em constante prejuízo, mas que hoje mesmo com 

a ausência de uma gestão de custos acredita está tendo lucro com o fornecimento 

de alimentos. E após análise in loco no processo produtivo do restaurante, pode-se 

contatar que devido a uma falta de controle interno bem como a falta de 

conhecimentos de custos, a produção diária de refeições não tem um parâmetro de 

média a seguir, sendo assim há sobras de alimentos, que através de conhecimentos 

em armazenagem, congelamento e reaproveitamento da cozinheira chefe esses são 

não são sinônimas de perda, e sim de outros pratos no dia seguinte. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Nesse capítulo será tratado in loco, os números obtidos durante os três 

meses analisados, dessa forma enfatizar-se-á de demonstrar dados numéricos 

desde sua produção até as sua vendas bem, dando ao sócio suporte para tomada 

de decisões gerencias na esfera de custos tais como: preço de venda, margem de 

contribuição e ponto de equilíbrio. 

 

 

5.1 RECEITAS DE VENDAS DIRETAS 

 

 

 Para que seja possível determinar os principais objetivos deste estudo, se faz 

necessário uma mensuração da receita de vendas, que no neste caso serão as 

receitas provenientes de refeições servidas. 

 

Tabela 1 Receita Mensal de Refeições – Setembro 

PREÇOS  

 R$ 6,00   R$  5,00   R$ 3,00   R$ 4,00   GRÁTIS  

QUANT. 

ALMOÇO 
CONVENCIONAL 

ALMOÇO 
DIFERENCIADO 

MEIA 
REFEIÇÃO 

FUNC. 
RENOVE 

FUNC. 
OÁSIS 

TOTAL DE 
REFEIÇÃO 
MENSAL 

TOTAL 
R$ 

MENSAL 

662 103 85 63 84 TOTAL 

R$ 3.972,00 R$ 515,00 R$ 255,00 R$ 252,00  

997                 
4.994,00  

 
PREÇO MÉDIO DAS REFEIÇÕES 

 

R$  5,01 

 
QUANTIDADE MÉDIA DE REFEIÇÕES DIÁRIAS 

 

46,90 

RECEITA MÉDIA DIÁRIA  
R$   234,92 

 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
 

Como evidenciado na planilha acima, devido à necessidade de abranger uma 

área maior do mercado, o Restaurante se viu na necessidade de atingir essa parcela 

que exigia mais que qualidade do alimento, mas também um menor preço, surgindo 
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assim mais dois tipos de refeições: o almoço diferenciado voltado pra construtoras e 

pequenas empresas que na garantia de uma compra diária tinham esse preço fixo, 

além da meia refeição, uma refeição bem reduzida, com apenas um pedaço de 

carne e sem suco como complemento. Além desses tipos de refeições o sócio 

possui uma empresa de remanufatura de cartuchos e em acordo com os 

funcionários, o restaurante fornece refeições ao preço do vale transporte do horário 

do almoço, ou seja a R$ 4,00, e para terminar o mix de refeição o restaurante serve 

gratuitamente o almoço para seus funcionários.  Dessa forma a subdivisão das 

refeições servidas no mês de outubro ficou da seguinte maneira: 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 

Gráfico 1  Refeições Vendidas – Setembro 

 

Como se pode ver, mesmo com um mix estendido, a preferência da clientela 

é o almoço convencional, onde permite aos mesmos servirem seu próprio prato, 

deixando apenas para o restaurante à incumbência de controlar a carne a escolha 

do cliente. 

 

No mês de outubro o sócio sem consultar o estudo praticado no seu 

restaurante, baixou o preço da refeição convencional que antes era de R$ 6,00 para 

R$ 5,00, esperando com essa atitude um aumento nas receitas, já que alegou uma 

briga desleal de alguns concorrentes que praticam esse preço. Dessa forma o 

resultado das receitas no mês de outubro ficou da seguinte forma: 
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Tabela 2 Receita Mensal de Refeições – Outubro  

PREÇOS 

 R$ 6,00   R$  5,00   R$ 3,00   R$ 4,00   GRÁTIS  

QUANT 

ALMOÇO 
CONVENCIONAL 

ALMOÇO 
DIFERENCIADO 

MEIA 
REFEIÇÃO 

FUNC. 
RENOVE 

FUNC. 
OÁSIS 

TOTAL DE 
REFEIÇÃO 
MENSAL 

TOTAL 
R$ 

MENSAL 

181 567 56 60 80 944 TOTAL 

 R$               
1.086,00  

 R$        2.835,00   R$     
168,00  

 R$               
240,00  

 R$                        
-    

 R$             
4.329,00  

 R$                
4.329,00  

 
PREÇO MÉDIO DAS REFEIÇÕES 

 

R$ 4,59 
 

 
QUANTIDADE MÉDIA DE REFEIÇÕES DIÁRIAS 

 

41,04 
 

 
RECEITA MÉDIA DIÁRIA 

 

R$  188,22 
 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
 

 

Mesmo o sócio baixando o preço de venda a partir da segunda semana do 

mês de outubro para R$ 5,00 reais, a quantidade vendida ainda não foi o esperado, 

pelo contrário houve uma queda de aproximadamente 50 refeições, e 

conseqüentemente uma diminuição nas receitas de aproximadamente R$ 600,00. 

Contudo o gráfico de vendas para o mês de outubro ficou da seguinte forma: 

 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
Gráfico 2 Refeições Vendidas – Outubro 
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Sendo assim, devido a baixa de preço no almoço convencional, e esse se 

enquadrando no diferenciado, que ao preço de R$ 5,00 ficou responsável por 

aproximadamente 60% das vendas de refeições. 

Fazendo então um confronto entre os meses estudados chegou-se a seguinte 

gráfico: 

 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
Gráfico 3 Comparativo Receita x Quantidade – Setembro e Outubro 

 

A partir dessa analise pode-se evidenciar que mesmo com o intuito aumentar 

a receita diminuindo o preço de venda e esperando um aumento nas quantidades de 

refeições, o restaurante não obteve o resultado esperado, pelo contrario houve um 

decréscimo tanto na quantidade vendida quanto na receita obtida, mostrando assim 

a relação diretamente proporcional.  
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5.2 RECEITAS DE VENDAS INDIRETAS 

 

 

 Como normal de todo e qualquer restaurante é a venda de outros produtos, 

agregando suas receitas, com produtos tipo: refrigerantes, sobremesas e outros. No 

caso do restaurante Oasis não é diferente, pois durante o período da manhã 

enquanto não é servida as refeições, a venda de salgados, sucos e sobremesas se 

destaca, e durante o horário das refeições essas vendas também se agregam as 

receitas pertinentes as refeições. Com isso as receitas desse tipo de produtos são 

evidenciadas da seguinte maneira: 

 

Tabela 3 Receita de Vendas Indiretas – Setembro 

 

 

 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
 

Então entre uma gama extensa de produtos, logo abaixo o gráfico evidencia 

os produtos mais vendidos,: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Gráfico 4  Produtos  das Vendas Indiretas – Setembro 

 

RECEITA MÉDIA DIÁRIA 

 
TOTAL DE RECEITA MENSAL 

R$ 39,26 R$ 785,25 
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Sendo assim, os principais produtos que agregaram as receitas de refeições, 

são: salgados e sobremesas com 11%, sucos 10%, refrigerantes e cafezinhos com 

8%, dentre outros que resultaram no montante de R$ 785,25 que esse valor 

corresponde a 13,31% da receita oriunda da venda de refeição. 

Quando se trata do mês de outubro, leva-se em conta a baixa de preço na 

refeição principal, esperando assim um aumento da receita, bem como aumento nos 

produtos em outros produtos como: refrigerante, sobremesas e cafezinhos, 

estimulando assim uma incremento na receita. Sendo assim no mês de outubro a 

venda desses outros itens evidenciou-se da seguinte maneira: 

 

Tabela 4 Receita de Vendas Indiretas – Outubro 

RECEITA MÉDIA 
DIÁRIA TOTAL DE RECEITA MENSAL 

R$ 28,80 R$  576,00  
Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 

 

Tais valores acima foram oriundo da venda dos seguintes produtos 

evidenciado nesse gráfico em forma de pizza: 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
Gráfico 5  Produtos  das Vendas Indiretas – Outubro  

Então de acordo com o gráfico acima pode-se evidenciar que a venda desses 

outros produtos diminuiu em valores, e destacou-se uma variação de produtos mais 

vendido, que foi a tapioca com ovo responsável por 16%, logo atrás os salgados e 
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sobremesas e em terceiro os refrigerantes. Fazendo assim um confronto de receitas 

entre os dois meses chegou-se ao seguinte resultado: 

 

 
Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 

Gráfico 6  Comparativo Receita de Vendas Indiretas – Setembro x Outubro 

 
De acordo com o gráfico acima, a relação desses produtos teve relação com 

a queda na venda de refeições, já que muitas refeições acompanham ou 

refrigerantes ou sobremesas, então através desse gráfico houve uma queda de 

26,65% entre setembro e outubro. 

 

5.3 SEGREGAÇÃO DE CUSTOS 

 

 

Para que se possam evidenciar aspectos relevantes a contabilidade de 

custos, se faz necessário antes de tudo uma real segregação dos custos entre: fixo, 

variável, direto e indireto, dessa forma após analise bem como entrevista com o 

sócio, os custos tiveram o seu devido tratamento e sua separação da seguinte 

maneira: 
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TIPO DE CUSTO FIXO VARIÁVEL DIRETO INDIRETO 

MÃO DE OBRA DA PRODUÇÃO X   X   

MATÉRIA PRIMA   X X   

GÁS   X   X 

ALUGUEL X     X 

AGUA   X   X 

ENERGIA   X   X 

TELEFONE   X   X 

CONTABILIDADE X     X 

SALÁRIO CAIXA/GERENTE X     X 

CUSTOS DE OUTROS PRODUTOS   X   X 

TOTAL DOS CUSTOS 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
Quadro 5 Segregação dos Custos  

 

5.3.1 Custos Diretos 
 

 

 Os custos diretos são os gastos ligados diretamente a produção, que esses 

podem ser tanto fixos (independem da produção) quanto variáveis (totalmente 

dependente da quantidade produzida), de uma forma macro, os custos diretos são: 

matéria prima, embalagem e mão obra dessa forma para que se possa chegar 

atingir os objetivos desse estudo se faz necessária essa análise prévia, sendo assim 

tais custos estão evidenciados no quadro abaixo da seguinte maneira: 

 

Tabela 5 Custos Diretos (Fixos e Variáveis) – Setembro 

QTD  TIPO DE CUSTO FIXO VARIÁVEL VALOR V.UNT. % 
MÃO DE OBRA 
DA PRODUÇÃO X    R$ 2.160,00  - 51,21% 

997 MATÉRIA PRIMA   X  R$ 2.057,66   R$ 1,98  48,79% 

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS  R$ 4.217,66   R$  1,98  100,00% 
 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
  

Como pode ser visto, os custos diretos totalizaram R$ 4.395,68 no mês de 

setembro, sendo 50,86% desses, os custo fixos com mao de obra direta, sendo 

assim podemos evidenciar a equação dos custos direto da seguinte maneira: sendo 

y = ax+b; então y = 2,063x + 2.160,00. Com essa análise podemos definir a reta da 

equação do primeiro grau:  
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Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
Gráfico 7  Equação da Reta dos Custos Diretos ( Fixo e Variavés)  – 

Setembro 

 

Dessa forma, evidenciando a equação do primeiro grau, sendo ela 

caracterizada por ser uma reta, foi definida a reta referente aos custos diretos, e 

após análise dessa reta, pode-se constatar que os custos totais independentemente 

da quantidade produzida, tais custos tem o montante de R$ 2.160,00, que esses no 

quadro de custos diretos são caracterizados por serem os fixos, pertinentes aos 

salários de mão de obra direta. 

Partindo agora para o mês de outubro, percebe-s que após o sócio perceber 

seu prejuízo em setembro tomou  algumas medidas para redução de custos com 

matéria prima, fazendo compra numa quantidade maior, dessa forma os custos 

diretos ficaram da seguinte maneira: 
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Tabela 6 Custos Diretos (Fixos e Variáveis) – Outubro 

QTD  TIPO DE CUSTO FIXO VARIÁVEL VALOR V.UNT. % 
MÃO DE OBRA 
DA PRODUÇÃO X    R$ 2.160,00  - 63,03% 

944 
MATÉRIA 
PRIMA   X  R$ 1.267,13   R$ 1,34  36,97% 

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS  R$ 3.427,13   R$ 1,34  100,00% 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
 

Em consonância com o quadro acima, e tratando de uma maneira mais 

aprofundada os custos diretos, retratado de uma forma de mensuração de custos da 

forma contábil, a reta do gráfico fica da seguinte forma: 

 

 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
Gráfico 8  Equação da Reta dos Custos Diretos ( Fixo e Variavés)  – Outubro 

 

Como evidenciado, na reta a equação do custo direto para o mês de outubro 

ficou da seguinte forma y = 1,34x + 2160, sendo y o total de custos diretos, 1,34 o 

custo direto unitário váriavel, x a quantdade de refeições e 2160 os custos diretos 

fixos pertinentes a mão de obra da produção. 
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5.3.2 Custos Indiretos 
 

 

 Tais custos são os gastos que não estão ligados diretamente a produção, 

dessa forma tais custos podem ser tanto fixo como variáveis, sendo assim 

determinar-se-á os custos indiretos da seguinte forma: 

 

Tabela 7 Custos Indiretos (Fixos e Variáveis) – Setembro e Outubro 

TIPO DE CUSTO FIXO VARIÁVEL VALOR % 

GÁS   X  R$   185,00  8,75% 

ALUGUEL X    R$  500,00  23,64% 

AGUA   X  R$ 150,00  7,09% 

ENERGIA   X  R$ 450,00  21,28% 

TELEFONE   X  R$  70,00  3,31% 

CONTABILIDADE X    R$ 250,00  11,82% 

SALÁRIO CAIXA/GERENTE X    R$   510,00  24,11% 

TOTAL DOS CUSTOS      R$ 2.115,00  100,00% 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
  

Sendo tais custos não ligados a produção, mas importantes para sua criação 

bem como para sua comercialização, pode-se evidenciar que esses gastos totalizam 

R$ 2,115,00, que aproximadamente 70% dos mesmos são incorporados pelos 

custos com aluguel, energia e o salário do caixa e gerente. 

5.4 CUSTOS E AS DECISÕES GERENCIAIS 

 

 Após evidenciarmos os custos, as análises e decisões gerenciais já podem 

ser mensuradas, e no caso do Restaurante Oasis, a principal ferramenta a ser 

utilizada será a demonstração marginal, pois através dela poderi-se-a evidenciar a 

margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e a lucratividade.  

 

5.4.1 Demonstração Marginal 
 

 

Tal ferramenta de suma importância permite aos usuários a possibilidade de 

evidenciar através da subtração entre as receitas e os gastos variados (Custos e 
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Despesas) o quanto resta para suprir os gastos fixos, sendo assim tal ferramenta é 

evidenciado da seguinte forma:  

 

( = ) RECEITAS 
( - ) GASTOS VARIAVÉIS 
( = ) MARGEM DE CONTRUBUIÇÃO 
( - ) GASTO FIXO 
( = ) LUCRO 

Fonte:Elaborado pelos autores – 2010 

Quadro 6 Modelo de Demonstração Marginal  
  

Após análise e alocação de custos pode-se chegar a demonstração marginal 

referente ao mês de setembro, onde tal ferramenta fica demonstrada da seguinte 

maneira: 

Tabela 8 Demonstração Marginal – Setembro e Outubro 

Periodo Setembro Outubro 
Tipo de 

Custo Quantidade de 

Refeições 
997 % 944 % 

RECEITAS DE REFEIÇÕES R$4.994,00  R$ 5,01 100,00% R$ 4.329,00 R$ 4,59 100,00% 

(-)GASTOS VARIAVEIS -R$ 2.912,66 -R$ 2,92 -58,32% -R$ 2.122,13 -R$ 2,25 -49,02% 

( = ) MARGEM DE 

CONTRIBUIÇÃO 
R$ 2.081,34 R$ 2,09 41,68% R$ 2.206,87 R$ 2,34 50,98% 

( - ) GASTOS FIXOS -R$ 3.420,00 -R$ 3,43 -68,48% -R$ 3.420,00 -R$ 3,62 -79,00% 

( = ) LUCRO BRUTO -R$ 1.338,66 -R$ 1,34 -26,81% -R$ 1.213,13 -R$ 1,29 -28,02% 

(+)RECEITAS DIVERSAS R$ 785,25   R$ 576,00  13,31% 

(-)GASTOS DIVERSOS -R$ 745,78   -R$ 399,73   

( = ) LUCRO LÍQUIDO -R$ 1.299,19   -R$ 1.036,86   

  Fonte:Elaborado pelos autores – 2010 

 

Como evidenciado na demonstração marginal, os gastos variados unitários do 

mês de setembro totalizaram R$ 2,92, valor esse que corresponde a 58,32% do 

preço de venda. Com relação aos gastos fixos por unidade totalizam R$ 3,43, sendo 

assim responsável por 68,48% do preço de venda. Partindo então para a margem de 

contribuição que esse quer dizer o quanto após a diminuição dos gastos variáveis 

quanto sobrará para arcar com as gastos fixo, sendo assim tal margem foi de R$ 
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2,09 que esse valor corresponde a 41,68% da receita .Com essa relação gastos 

fixos esses foram maior que a margem de contribuição, sendo assim reflete um 

quadro de prejuizo que somente tratando das refeições foi de R$ 1.338,68, contudo 

levando em consideração a venda de outros produtos o prejuízo real ficou em R$ 

1.299,19 

Em relação ao mês de outubro, muito foi falado sobre a diminuição do preço 

de venda na refeição principal que antes era de R$ 6,00 para R$ 5,00, esperando 

um incremento na receita com o intuito de reverter essa situação de prejuízo, sendo 

assim com tal alteração no preço de venda e como conseguiu diminuir os custos 

diretos, a demonstração marginal de outubro ficou da seguinte maneira: 

Após analisar a demonstração marginal de outubro, pode-se evidenciar que 

os gastos variáveis unitários somam-se R$ 2,25 que tal valor tem uma relação 

percentual de 49,02% da receita. No que se diz respeito a margem de contribuição 

essa foi de R$ 2,34  correspondente a 50,98% da receita, no entanto os gastos fixo 

por sua vez corresponderam a 79% da receita e em valores somam-se R$ 3,62, 

valor esse maior que a margem de contribuição, caracterizando assim mais um 

quadro de prejuízo no total R$ 1.213,13 correspondente a venda de refeição já no 

que se diz respeito as vendas de outros produtos, esse numero cai para R$ 

1.036,86.  

 

5.4.2 Ponto de Equilíbrio  
  

 Através da margem de contribuição, inúmeras decisões e analises podem ser 

feitas, uma delas é a determinação do ponto de equilíbrio, que através desta 

ferramenta é possível identificar a quantidade de refeições necessária para cobrir os 

gatos fixos. Dessa forma em análise da Demonstração marginal dos meses 

estudados chegou-se a tal ponto: 
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Tabela 9 Ponto de Equilíbrio – Setembro e Outubro 

Quantidade de Refeições 
Setembro Outubro 

997 944 CUSTOS Situação Atual 

X 

Ponto de Equilíbrio 1636 
% 

1462 
% 

RECEITAS DE REFEIÇÕES  R$ 8.198,18  R$ 5,01 100,00%  R$ 6.708,46 R$ 4,59 100,00% 

( - )GASTOS VARIAVEIS R$ 4.778,18  R$ 2,90  58,28%  R$ 3.288,46  R$ 2,25  49,02%  

( = ) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ 3.420,00 R$ 2,09  41,72%  R$ 3.420,00 R$ 2,34  50,98%  

( - ) GASTOS FIXOS R$ 3.420,00 R$ 2,09  41,72%  R$ 3.420,00 R$ 2,34  50,98%  

( = ) LUCRO BRUTO R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

Fonte:Elaborado pelos autores – 2010 

 

Na situação padrão para o mês de setembro, tendo como preço principal nas 

refeições o valor de R$ 6,00, e uma quantidade de refeições vendidas de 997, há 

uma incidência de prejuízo de R$ 1.338,66. E como o ponto de equilíbrio nada mais 

é que o numero de refeições necessárias para tornar igual a margem de contribuição 

com as despesas fixas, tornando assim o lucro zero, em outras palavras ponto de 

equilíbrio é a quantidade necessária para que não haja nem lucro nem prejuízo. 

Sendo assim para que isso ocorra nessa situação tem que haver um aumento na 

venda de refeições de 997 para 1636, ou seja, 64,09% de aumento. 

Partindo agora para o mês de outubro onde o sócio a fim de reverter o quadro 

de prejuízo, diminuiu o preço de venda da refeição principal de R$ 6,00 para R$ 

5,00, que mesmo assim não houve aumento na quantidade vendida, que antes era 

de 997 e em outubro caiu para 944, ou seja uma queda de 5,32% e essa quantidade 

resultou num prejuízo de R$ 1.213,13.  Sendo assim, para tornar essa situação atual 

da empresa, já que decidiu por em ponto de equilíbrio, ou seja, nem lucro nem 

prejuízo, a empresa já conseguiu diminuir em custos diretos unitários, mas mesmo 

assim é necessário um incremento na quantidade de refeições que a situação atual 

é de 944 e deve subir para 1.462, ou seja, um aumento de 54,87% nas vendas 

colocará o restaurante no seu ponto de equilíbrio. 
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5.4.3 Analise da Lucratividade 

 Para que seja necessária uma analise de lucratividade do restaurante Oasis 

teri-se-a por necessidade tomar por base os meses em separado, já que houve 

neles uma alteração no preço de venda da refeição, sendo assim abordar-se-á sobre 

uma visão de duas alternativas de preço de venda, a primeira a R$ 6,00 e a segunda 

a R$ 5,00, dessa forma será mostrada a situação atual, o ponto de equilíbrio e uma 

situação meta, onde o sócio desejaria ter mensal um lucro mensal referente as 

refeições de R$ 2.000,00 dessa forma a situação da lucratividade para as três 

situações é da seguinte maneira: 

 

Tabela 10 Análise da Lucratividade – Setembro e Outubro 

SITUAÇÃO ATUAL 
PONTO DE 

EQUILIBRIO 
META LUCRO            R$ 

2.000,00 
MÊS 

QUANT. 
LUCRO                          

PREJUÍZO 

 
 
 

 % 
QUANT. 

LUCRO                          
PREJUÍZO 

  
 
 

% 
QUANT. 

LUCRO                          
PREJUÍZO 

Set. 997 -1.338,66  64,09% 1636 0  160,08% 2593  R$ 2.000,00  

Out. 944 -1.213,13  54,87% 1462 0  145,34% 2316  R$ 2.000,00  
Fonte:Elaborado pelos autores – 2010 

 

 Através dessa analise permitirá ao gestor do restaurante equiparar sua 

produção atual, sua produção no ponto de equilíbrio e sua produção para a meta de 

R$ 2.000,00 de lucro, para que através desta possa traçar uma melhor estratégia 

para alavancar suas vendas, ou até mesmo decidir por encerrar as atividades do 

restaurante, sendo assim o gráfico que mostra a situação para a refeição ao preço 

de R$ 6,00 é evidenciado da seguinte forma: 
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Fonte:Elaborado pelos autores – 2010 

Gráfico  9  Análise da Lucratividade – Setembro 

  

 E caso o empresário queira manter sua estratégia de tentar alavancar as 

vendas através da diminuição no preço de venda, ou seja continuar na política de 

preço pratica no mês de outubro, diminuindo de R$ 6,00 para R$ 5,00, terá que 

tomar como ferramenta o gráfico a seguir: 

 

 

Fonte:Elaborado pelos autores - 2010 
Gráfico  10  Análise da Lucratividade – Outubro 
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 Sendo  assim, para sair dessa situação atual, para ambas as situações de 

preços, se faz necessário a alavancagem nas vendas, pois para a situação inicial de 

R$ 6,00 e ter um empate no ponto de equilíbrio deve aumentar suas vendas em 

26,78% ou seja 267 refeições a mais e quando trata da situação de preço de venda 

reduzida ou seja R$ 5,00, deve aumentar em 28,07% para atingir tal equilíbrio que 

em números é um aumento de 265 refeições, e quando trata-se de uma meta 

estipulada pelo sócio de R$ 2.000,00 na primeira situação deve-se ter um aumento 

nas vendas de 66,90% que em números é de 667 refeições, já para a situação preço 

de venda R$ 5,00 deve-se alavancar suas vendas em 74,26% que em números é 

um aumento de 701 refeições. 

 Com isso tal capitulo mostrou de uma forma macro a ferramentas necessárias 

para uma analise dos custos bem como da lucratividade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Após muito se falar em gestão de custo, sua importância bem como suas 

ferramentas, as quais são necessárias para as tomadas de decisões eficazes, deve 

o sócio a partir deste momento, tratar os custos com mais relevância, analisando-os 

frequentemente, já que como sua matéria prima é alimento, e este tem seu preço 

alterado freqüentemente por inúmeros motivos. Sendo assim após esse período de 

analise de custo in-loco, percebeu-se que desde sua iniciação o restaurante não 

tinha em pauta os valores dos itens analisados, ou seja, lucro, custos e ponto de 

equilíbrio, devido a essa ausência de informação o sócio continuava normalmente 

com as operações no restaurante, isso se deu, pois o sócio além dessa empresa 

possui outra.  

 Quanto às hipóteses, seja ela primaria ou secundárias ambas possam torna-

se realidade caso o gestor faça uso continuo da gestão de custos, sendo assim tanto 

pode ele diminuir os gastos, quanto atingir maiores receitas e ter subsídios em 

tomada de decisões. 

 Os objetivos que foram trilhados durante o trabalho foram todos alcançados 

de maneira concisa, sendo o geral no que se tratava de analisar a gestão de custos 

atual, onde tal ferramenta não existia, e quando tratou-se dos objetivos específicos, 

foi evidenciado aspectos desde a produção, até a lucratividade, que não estava 

sendo alcançada, e foi mostrada a margem de contribuição e com ela evidenciada o 

ponto de equilíbrio que permite avaliar a quantidade de refeições bem como de 

receita a ser atingida para sair da situação atual para uma de empate financeiro. 

Quando se fala no preço de venda, percebeu-se que mesmo após a 

diminuição no mesmo para R$ 5,00, as expectativas não foram atendidas, isso 

mostra que como as receitas não aumentaram devido ao preço, pode-se deduzir que 

os clientes os quais fazem suas refeições, não levavam o preço em consideração e 

sim a qualidade no alimento, pois durante o segundo mês os funcionários do 

restaurante perceberam que poucos novos clientes foram alcançados com esse 

novo preço. 

E lucro, foi percebido que durante os dois meses, ou seja, nas duas formas de 

preço praticado o restaurante não tem lucro, e para que isso aconteça é necessária 

uma alavancagem na venda de refeições maiores que 26,78% e 28,07% para 
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respectivamente as duas situações, já que esses percentuais são referentes ao 

ponto de equilíbrio, e acima deles vem o lucro. 

 Já no quesito das recomendações, que essas são na visão micro e macro, ou 

seja, para a empresa e para a academia: 

 Recomendações para a Empresa: 

• Custos: devem-se tratar os custos de uma forma mais relevante, com 

mais ênfase as variáveis, delimitando na matéria prima, buscando uma 

melhora nos preços de compras, e maneiras alternativas no cozimento 

de carnes, como no caso do uso de churrasqueira a carvão, diminuindo 

assim gás e temperos; 

• Receitas: nesse caso como as receitas não estavam sendo suficiente 

para alcançar a lucratividade, deve-se então buscar ao máximos a 

captação de novos clientes que demandem em quantidade como no 

caso de construtoras, para reverter esse quadro e alcançar o lucro 

desejado; 

• Lucratividade: ponto esse reflexo dos pontos, custos e receitas, que 

mesmo não estando sendo atingido cabe ao gestor analisar tais 

recomendações e tentar alcançá-las para que a meta seja atingida; 

• Continuidade: recomendação de uma subjetividade impar, pois como 

tal é um pilar de extrema importância da contabilidade, e sendo esse 

quebrado na situação extrema, então de uma maneira positiva caso   a 

empresa consiga a diminuição dos custos, o aumento das receitas e 

por conseqüência um aumento da lucratividade a continuidade se dará 

de uma forma natural, caso mesmo com a gestão de custos esses 

pontos não sejam alcançadas, por sua vez a continuidade deve ser 

quebrada. 

Recomendações para as Academias;  

• Dá continuidade ao estudo da gestão de custos, por sua vez mais 

aplicada de uma forma prática, em todos os tipos de atividades, já que 

atividades que surgem geram empregos diretos, sendo assim 

movimentação da economia; 

• Incentivar o Corpo Dicente a publicação de artigos científicos sejam 

eles pertinentes a qualquer campo da contabilidade. 
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