
                       

 

 

 

 

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 
 
Considerações gerais 

O ramo de comércio varejista no Brasil, também denominado de redes de 

varejo, vem se tornando altamente competitivo, motivado por diversos 

fatores, entre os quais destacam-se: a) - Implantação do plano real – a partir 

do ano de 1994, ao estabilizar a moeda houve uma redução nas margens de 

lucro financeiro do setor e induziu as empresas a buscar novas metodologias 

de processo de gestão para aumentar sua eficácia administrativa; b) - 

Globalização – com a alta velocidade das mudanças e a conseqüente 

aceleração do nível de competitividade, talvez impulsionada pelo plano real 

ou por outras variáveis econômicas, empresas de atuação mundial 

implantaram alguma unidade no Brasil ou ampliaram a estrutura e atuação 

das já existentes; c) - Conjuntura econômica – redução dos ganhos oriundos 

de aplicações financeiras, redirecionando o foco de atuação das empresas 

para a área produtiva, ou seja, para a atividade mercantil, que, por sua vez 

também sofreu conseqüências das altas taxas do custo do dinheiro, 

afetando principalmente a estrutura de capital das empresas, com o 

encarecimento de recursos para investimentos ou capital de giro. 

Este panorama afetou organizações tradicionais, fazendo com que algumas 

encerrassem suas atividades, talvez pela incapacidade de adequar-se ao 
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novo cenário, seja por aspectos administrativos, de estrutura de capital ou 

de ambos. 

Dentro desta conjuntura, as empresas viram-se forçadas a rever seus 

conceitos gerenciais, introduzindo novos conceitos de gestão na atividade, 

como, engenharia financeira e novos critérios de mensuração de resultados. 

  

1 - Situação problema / caracterização do problema 

As redes varejistas são constituídas basicamente de uma unidade central 

denominada administração, composta da diretoria e demais órgãos 

administrativos, que definem a atuação da empresa em nível estratégico e 

dão todo o suporte operacional para a atuação dos pontos de vendas ou 

lojas, depósitos ou centros de distribuição, situados em várias localidades, 

que exercem a atividade fim da empresa. 

A Diretoria define e coordena o funcionamento da política administrativa, tais 

como: compras dos produtos (geralmente centralizada); precificação dos 

produtos; quantificação do mix de produtos e da quantidade que cada loja 

pode ter; nível de estocagem, política de crédito e de descontos, etc. Os 

gerentes de lojas têm pouca autonomia de gestão, não participando das 

tomadas de decisões. 

Os critérios de avaliação dos gerentes das lojas e de mensuração das 

diversas áreas, como setores da administração e dos pontos de vendas, são 

baseados na sua quase totalidade nos critérios da contabilidade societária 

ou financeira. Algumas redes elaboram alguma demonstração adicional em 

nível gerencial, incluindo outros tópicos não existentes no modelo contábil 

fiscal ou societário. 
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A estrutura organizacional geralmente não é formalizada, havendo 

indefinição quanto à delegação de funções, falta de segregação por áreas; 

ausência de normatização de processos, etc. Esta situação gera índices de 

avaliação irreal das lojas, reflexos do próprio modelo de gestão em uso. 

Constata-se a existência de dois fatos importantes: 1) – Nível elevado de 

centralização, visando acima de tudo não perder o controle administrativo 

sobre os pontos de vendas e depósitos ou centros de distribuição, quando 

há a existência de separação por áreas geográficas, e; 2) – Critério de 

avaliação de produtividade das diversas áreas administrativas e da 

mensuração de desempenho inadequada, possibilitando ocorrer tomadas de 

decisões incorretas, sejam relacionadas com a rentabilidade ou com a 

avaliação de cada loja. 

Para avaliar os pontos de vendas e demais áreas da administração, as 

empresas do setor adotam o modelo de apuração de resultado baseado na 

contabilidade fiscal ou societária, com os registros contábeis sendo 

efetuados especificamente para cada loja, com os “custos da administração” 

alocados às mesmas através da criação de algum critério de rateio, 

calculado normalmente sobre o faturamento de cada unidade ou mediante a 

adoção de algum outro critério que estabeleça proporcionalidade em relação 

à quantidade de lojas. 

A contabilidade gerencial é flexível, tornando possível que cada empresa 

possa criar seu próprio modelo de mensuração ou apuração de resultado, 

observando critérios definidos pelos seus gestores. Cada modelo estabelece 

a forma de disponibilizar e analisar informações, de tomar decisões, que 

trazem vantagens e algumas limitações em relação a outros. 

Em razão da limitação das informações geradas pela contabilidade fiscal ou 

societária, resta para as empresas que necessitam de informações 

gerenciais diferenciadas estruturar um modelo de apuração de resultado que 

contemple suas necessidades, para que possa efetuar uma avaliação 
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correta de cada área e de cada unidade operacional, com a agregação de 

outros critérios de mensuração. 

Na definição deste novo modelo de apuração de resultado, decorrente do 

Modelo de Gestão adotado pela administração, deve-se considerar uma 

perfeita integração e interação deste com o sistema de informações, que 

consiga gerar informações oportunas, corretas, confiáveis, com a 

periodicidade necessária para viabilizar a eficaz tomada de decisões pelos 

gestores da organização. 

Modelo de Apuração de Resultado é a forma de reconhecer, mensurar e 

acumular as receitas, custos e despesas decorrentes das operações 

realizadas, sobre o patrimônio de uma entidade, com base em critérios 

previamente definidos, demonstrando a evolução da riqueza em momentos 

distintos, em dois intervalos de tempo. 

O Modelo de Gestão define os critérios a serem adotados no Modelo de 

Apuração de Resultado, que deve ser estruturado de acordo com as 

possibilidades oferecidas pelo sistema de informações.  

Conforme Almeida in Catelli (1999:309), o sistema de informações deve ser 

estruturado para “depender cada vez mais da informação; estimular o gestor 

a tomar as melhores decisões para a empresa; incorporar conceitos, 

políticas e procedimentos; informar, estimulando uma atitude proativa”. 

Segundo ele, deve ter as seguintes características: 

“Levar em conta os aspectos operacionais, econômicos e 
financeiros; medir os resultados; possibilitar a operacionalização; 
possibilitar o controle em nível de áreas operacionais, de 
administração operacional e da empresa em sua totalidade; 
possuir um banco de dados integrado; ser formal e possibilitar 
interface entre os sistemas operacionais; ser proporcional à 
complexidade operacional, volume versus necessidade”. 
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Para contribuir com a estruturação de um Modelo de Apuração de Resultado 

que propicie efetuar a mensuração correta do resultado econômico das 

empresas do setor comercial varejista, procurou-se estudar e agregar 

fundamentos que contribuíssem para a consecução deste objetivo, 

adotando-se especificamente os fundamentos do Modelo de Gestão 

Econômica – GECON, linha de pesquisa da FEA/USP – Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Contabilidade e 

Atuária da Universidade de São Paulo, desenvolvido pelo Professor Doutor 

Armando Catelli, a partir dos anos 70, que é o único que demonstra que o 

patrimônio líquido de uma entidade é igual ao seu valor econômico. 

Descartou-se outras filosofias existentes, outras metodologias utilizadas para 

definir outros modelos. 

O Gecon tem como proposta central avaliar o gestor pelo custo e pelo 

resultado e não apenas pelo custo, prática esta que os modelos então 

existentes adotavam. Divide a empresa por áreas de responsabilidade, com 

os gerentes sendo denominados “gestores”, possuindo autoridade e 

responsabilidade para gerir os recursos disponibilizados para si. Reconhece 

o método de custeio direto, incorporando conceitos econômicos, como custo 

de oportunidade, custo de estocagem, custo de armazenamento, valor do 

dinheiro no tempo, e entende que cada área deve ser tratada como um 

centro de resultado, que uma área não pode transferir sua ineficiência para 

as outras. 

Pela constatação da existência de poucos trabalhos sobre critérios de 

mensuração aplicáveis às empresas do setor comercial varejista ou redes de 

varejo, abordando basicamente aspectos conceituais, de apenas um 

trabalho contemplando uma proposta de um Modelo de Apuração de 

Resultado, contudo restrito apenas ao estudo das principais transações do 

ciclo de compras e vendas, decidiu-se pela realização deste trabalho. O 

presente estudo tem a proposta de contribuir para a formulação de um 

Modelo de Apuração de Resultado que agregasse também a contribuição 

dos conceitos de gestão econômica, como custo de oportunidade (sobre o 
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capital e estoques), custo de armazenagem, e, os impactos dos custos dos 

setores da administração, especificamente da área de contabilidade, escrita 

fiscal, pessoal e informática (apenas do software). A partir de pesquisa 

realizada em empresas do setor, onde foram levantadas as práticas 

adotadas, estabelecendo um padrão, é construído e aplicado um estudo de 

caso comparando o resultado gerado com a adoção do modelo de apuração 

de resultado com as características observadas e o modelo proposto. 

 

2 - Problema 

Qual Modelo de Apuração de Resultado baseado no Gecon que melhor 

assegure a continuidade e otimização do resultado de empresas do ramo 

comercial varejista? 

 

3 - Premissas 

Para a realização deste trabalho, são adotadas as seguintes premissas: 

• Os gestores das redes varejistas são competentes e buscam cumprir a 

missão da empresa, de  modo a garantir a sua continuidade, utilizando 

modelos de decisões que assegurem adotar as melhores alternativas 

econômicas para as empresas; 

• O resultado econômico é o melhor indicador da eficácia das 

organizações varejistas; 
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4 - Hipótese 

Se os modelos de mensuração de desempenho e de resultado baseados na 

contabilidade fiscal ou societária não refletem a evolução do patrimônio 

líquido das organizações, se os conceitos de gestão econômica possibilitam 

criar um modelo de apuração de resultado que permita evidenciar o 

resultado econômico de cada unidade e de cada área, se os gestores das 

empresas comerciais varejistas necessitam de um suporte para tomada de 

decisões que levam a otimização dos resultados das empresas, então um 

modelo de apuração de resultados para redes de varejo deve ser 

fundamentado no modelo de Gestão Econômica – Gecon. 

 

5 - Objetivos da pesquisa 

5.1 – Objetivos específicos 

Propor um modelo de apuração de resultado para redes de varejo baseado 

nos conceitos do Gecon. 

 

6 - Requisitos do modelo proposto 

O modelo de apuração de resultado de redes de varejo a ser proposto neste 

trabalho deve propiciar atender aos seguintes requisitos: 

a) - Apoiar o processo de gestão, fornecendo informações úteis, objetivas, 

confiáveis, oportunas, que subsidiem decisões que levem à otimização 

do resultado econômico das organizações; 
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b) - Refletir os impactos físicos, financeiros, econômicos e patrimoniais das 

transações ocorridas no dia-a-dia das redes de varejo; 

c) - Demonstrar a contribuição de cada área para o resultado global da 

empresa; 

 

7 – Justificativa 

A realização deste estudo parte da curiosidade em conhecer os modelos de 

apuração de resultado adotados pelas empresas varejistas, em decorrência 

da existência de poucos trabalhos científicos sobre o assunto, alguns 

abordando apenas aspectos conceituais relacionados com os ciclos básicos 

de compras e vendas. 

 

8 – Contribuições 

A contribuição principal deste estudo é de fornecer alternativas para a 

formulação conceitual de um Modelo de Apuração de Resultado para 
Redes de Varejo. Procura-se agregar alguns tópicos para a discussão 

acadêmica e para subsidiar o desenvolvimento de um modelo próprio por 

parte de empresas do setor. 

 

9 – Metodologia 

Para a realização deste trabalho inicialmente foi efetuada uma pesquisa 

descritiva em três empresas do ramo comercial varejista, visando identificar 

os modelos de apuração de resultado adotados pelas mesmas. Após 

formular um estudo de caso de caráter normativo e dedutivo, é feito um 
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comparativo no resultado obtido entre o modelo de apuração de resultado 

proposto, fundamentado exclusivamente nos conceitos de Gestão 

Econômica – Gecon, e o modelo que contempla as características do setor. 

Andrade apud Ponte (2001:32), “a pesquisa descritiva tem o objetivo de 

observar, registrar, analisar, classificar e interpretar fatos, sem que ocorra 

influência do pesquisador sobre eles”. 

Inicialmente foram contatadas quatorze empresas varejistas atuantes na 

região centro oeste, que tivessem a existência de uma administração (sede) 

e lojas ou pontos de vendas localizados nesta região. Destas, apenas três 

empresas mostraram receptividade para participar do trabalho. Apesar desta 

limitação, acreditou-se que não haveria prejuízo para a seqüência dos 

trabalhos, em função da crença de que o porte e área de atuação das 

empresas pesquisadas refletem as peculiaridades do setor.  

Foram utilizadas as técnicas de entrevista para a coleta de dados, composta 

de um questionário padronizado em um primeiro momento e de uma 

conversação não estruturada posteriormente, visando complementar dados 

e informações, para conhecer a estrutura organizacional, o modelo de 

gestão e os modelos de demonstração de resultados adotados pelas 

empresas, conforme modelo - Anexo 1. 

Em uma etapa posterior, efetuou-se pesquisa bibliográfica de livros, artigos, 

teses e dissertações, para conhecer a atividade varejista em um sentido 

mais amplo. 

 

10 - Estrutura do trabalho 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos, além da parte 

introdutória. 

  



    23

O Capítulo 1 - Dados da pesquisa, traz o resultado da pesquisa de campo, 

fornecendo os dados das empresas, dados do modelo de gestão e os 

modelos de apuração dos resultados. 

No Capítulo 2 – Caracterização de redes de comércio varejista, fornece 

uma visão das empresas caracterizadas como redes varejistas. 

No Capítulo 3 – Conceitos do Modelo de Gestão Econômica – GECON 

são apresentados os principais conceitos adotados pelo modelo. 

No Capítulo 4 – Contribuição à formulação de modelos de apuração de 
resultado para a atividade comercial varejista, é formulado um exemplo 

prático de operações, com a formulação de um modelo de apuração de 

resultado para os pontos de vendas e para a administração, efetuando um 

comparativo entre o modelo tradicional e o modelo proposto. 

Por último, nas considerações finais são enfatizadas as principais 

contribuições fornecidas por este trabalho. 
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11  

DDAADDOOSS  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA 

 

Foi elaborado um questionário para ser utilizado na realização de uma 

pesquisa descritiva junto a empresas pertencentes ao setor comercial 

varejista. Após contatos iniciais, o questionário foi entregue pessoalmente 

para representantes de 14 (quatorze) empresas que atuam na região centro 

oeste, seja por meio da existência da sede da administração ou por possuir 

lojas, que ficaram de preenche-lo e retornar o contato. Destas, apenas 2 

(duas) atenderam a solicitação. As demais empresas aceitaram receber o 

questionário e agendar uma entrevista futura. Contudo, quando do contato 

posterior marcado, alegaram dificuldades de todos os tipos, terminando por 

inviabilizar a seqüência dos trabalhos. 

O resultado da pesquisa de campo efetuada é analisado neste capítulo, sem 

divulgar os nomes das empresas, em função da solicitação das mesmas 

para que não as identificasse. 

A pesquisa de campo foi realizada, portanto, em 3 (três) empresas (uma que 

colaborou desde os contatos iniciais, mais duas que aceitaram participar da 

pesquisa, quando da remessa dos questionários), denominadas de empresa 

"A", empresa "B" e empresa "C". Estas empresas, caracterizadas como 
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redes varejistas, possuem atividades em uma vasta área de atuação, que 

abrange os estados da região Sul, Sudeste, Centro Oeste e Norte. 

Foi elaborado um questionário padrão (conforme modelo - Anexo 1), com 

questões estruturadas, objetivando: 

a) - Caracterizar o ramo e área geográfica de atuação das empresas; 

b) - Se há formalização da estrutura organizacional; 

c) - Se há definição de um modelo de gestão; 

d) - A forma de avaliação de desempenho e remuneração das lojas e 

colaboradores; 

e) - Qual a forma de apuração do resultado dos pontos de vendas. 

Baseado nestes dados coletados procurou-se identificar os critérios de 

mensuração adotados e o modelo de apuração do resultado das unidades 

(lojas ou pontos de vendas). 

 

1.1 - Dados das empresas 

Objetivo: identificar o ramo de atuação, porte e a existência da formalização 

da missão das empresas. 

1.1.1 - Ramo de atuação no varejo 

Empresa A - Varejo de móveis e eletrodomésticos, com a administração e 

aproximadamente 50 (cinquenta) lojas, localizadas na região centro oeste e 

norte. 
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Responsável pelas informações: Diretor Administrativo-Financeiro. 

Empresa B - Atacado e varejo de móveis e eletrodomésticos, com a sede 

localizada na região sul, varejo na região sul, centro oeste e norte, e, 

atacado na região sul, sudeste e centro oeste. Possui aproximadamente 80 

(oitenta) pontos de vendas. 

Responsável pelas informações: Diretora administrativa. 

Empresa C - Comércio de alimentos e produtos de supermercados, com 

sede na região centro oeste e atuação na região sul, sudeste e centro oeste. 

Possui aproximadamente 30 (trinta) pontos de vendas. 

Responsável pelas informações: Gerente financeira. 

 

1.1.2 - Distribuição de vendas por categorias (linhas) de produtos 

Nas empresas “A” e “B” predominam móveis, seguidos da linha branca 

(fogões, geladeiras) e da linha marrom (eletroportáteis). Na empresa “C” há 

predomínio de produtos de mercearia, seguidos de produtos perecíveis, 

limpeza e perfumaria. 

 

1.1.3 - Há formalização quanto a missão, crenças e valores da 
empresa? 

Apenas a empresa “B” afirma que há formalização. Negou-se a fornecer 

cópia, contrariando a prática, que recomenda sua divulgação para a 

sociedade, além dos próprios funcionários. 

  



    27

As demais empresas afirmaram existir estudos do assunto em 

desenvolvimento. 

 

1.2 - Dados da gestão empresarial 

Objetivo: verificar se há formalização da estrutura organizacional e definição 

de um modelo de gestão, e a forma de avaliação das unidades. 

1.2.1 - Da estrutura organizacional 

a. Há formalização da estrutura organizacional apenas da empresa “B”, 

existindo organograma e definição de cargos e funções. Nas empresas 

“A” e “C” este aspecto é informal. 

b. A gestão é centralizada nas três empresas, com a matriz ou 

administração sendo responsável pelas tomadas de decisões em todas 

as áreas. Apenas a área comercial é descentralizada por região, 

existindo gerentes regionais (atuam como um ponto avançado da 

diretoria comercial), sendo responsáveis por um centro de distribuição 

que atende uma quantidade variável de lojas ou pontos de vendas, em 

torno de oito a doze. As compras permanecem centralizadas na 

administração, também responsável pela precificação e política 

comercial. Na prática, os gerentes regionais e gerentes de lojas são 

meros executores, atuando como uma extensão da área comercial, sem 

poder de decisão. 

c. Pontos de vendas: a grande maioria dos imóveis são alugados. 

d. Quantidade de funcionários: empresa “A” - 800; empresa “B” - 1200, e, 

empresa “C” - 2500. A maioria dos funcionários é locado nos pontos de 
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vendas e nos centros de distribuição, com a administração possuindo em 

torno de 5% do total do efetivo. 

e. Depósitos ou centros de distribuição: existem depósitos por regiões 

geográficas, normalmente um em cada estado, até mesmo para atender 

a legislação específica, principalmente relacionada com o imposto sobre 

a circulação de mercadorias. 

 

1.2.2 - Do Modelo de gestão 

a. A política administrativa-financeira e comercial é centralizada totalmente 

na administração, com as lojas não tendo poder de decisão. 

b. Compras - centralizada totalmente na administração, com os gerentes 

regionais (representantes avançados da administração) e os gerentes 

das lojas participando do processo apenas mediante sugestões sobre a 

compra de produtos e de preços praticados, tendo como parâmetro a 

concorrência local. 

c. Estocagem - o local de entrega dos produtos adquiridos junto aos 

fornecedores nas empresas A e B é entregue diretamente nos centros de 

distribuição, e, na empresa C diretamente nas lojas. O nível de 

estocagem é definido pela administração, com as empresas A e B 

possuindo níveis mínimos e máximos, enquanto que a empresa C possui 

apenas nível máximo. Nas empresas A e B existe uma classificação pelo 

porte das lojas, com um mix de produtos para cada uma. 

d. Distribuição dos produtos - o transporte dos produtos dos depósitos para 

as lojas é efetuado através de frota própria; das lojas aos clientes, com a 

utilização de frota terceirizada, quando não efetuada pelos próprios 

clientes. 
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e. Vendas - a precificação - nas empresas A e B feita pela administração, 

na empresa C pelos gerentes regionais. Os gerentes regionais e 

gerentes das lojas participam do processo via sugestões de produtos que 

compõem o mix e dos preços de venda praticados, baseados nos valores 

praticados pela concorrência local. 

f. Política de crédito - definida pela administração, com a participação da 

área comercial e financeira. As vendas efetuadas fora das normas 

estabelecidas são de responsabilidade dos gerentes dos pontos de 

vendas que autorizaram a operação. 

g. Sistema de informática - as empresas "A" e "B" possuem software (que 

atende a administração e os pontos de vendas), desenvolvido 

internamente.  O sistema da empresa "C" é terceirizado. 

h. Planejamento e orçamento - todas as empresas afirmaram ter implantado 

o processo orçamentário baseado na contabilidade gerencial, sem 

explicitar os critérios utilizados para efetuar a mensuração das unidades. 

Com base no modelo fornecido, podemos concluir que na realidade 

existe uma avaliação baseada nos critérios da contabilidade societária, 

existindo algumas projeções que agregam outras especificidades, sem, 

contudo haver a definição de um modelo que utilize outros critérios, além 

dos dados originados pela contabilidade fiscal ou societária. 

 

1.2.3 - Forma de avaliação de desempenho e remuneração das áreas 

A remuneração da administração é composta de salário fixo, exceto para 

algumas áreas, onde existe também uma parte variável, como área de 

compras, marketing e diretoria. Para os gerentes regionais e gerentes de 

lojas a remuneração é mista (fixa e variável), tendo como critério o lucro 

apurado com base na contabilidade societária; as empresas A e B segregam 
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os demonstrativos entre as receitas de vendas mercantis das receitas 

financeiras. 

 

1.2.4 - Apuração do resultado dos pontos de vendas 

As três empresas informaram ser baseada nos critérios da contabilidade 

gerencial, que, entendido após contato, ser a contabilidade societária, com a 

inclusão de rateios das áreas da administração. Não mencionaram o uso de 

qualquer método de custeio. 

Apenas a empresa A utiliza alguns critérios de mensuração econômica, na 

contabilidade gerencial, como custo de oportunidade sobre o capital e 

estoques (considerando a média de dias de estoques sem giro, pelo total), 

enquanto que as demais se baseiam nos critérios da contabilidade 

societária. 

Todas as empresas efetuam o rateio dos setores da administração para os 

pontos de venda, considerando como fator de apropriação o volume de 

vendas ou o lucro baseado no critério societário. 

 

1.3 - Análise da pesquisa 

Constatação da existência de uma “administração” central, responsável pela 

gestão completa da empresa, compreendendo as áreas administrativa, lojas 

e depósitos.  

A Diretoria coordena todas as funções burocráticas, tais como: compras 

(centralizada); precificação dos produtos; quantificação do mix de produtos e 
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da quantidade que cada loja pode ter; política de crédito e de descontos, etc. 

Os gerentes de lojas não têm autonomia para tomar decisões. 

Estocagem – existência de depósitos centrais na região de atuação. 

Avaliação das lojas – seguem o modelo da contabilidade societária, com os 

registros sendo efetuados por lojas, e com os “custos da administração” 

normalmente sendo alocados às lojas através da criação de um percentual 

de rateio, calculado sobre o faturamento. Algumas redes elaboram algum 

demonstrativo a nível gerencial, incluindo outros tópicos não existentes no 

modelo contábil societário. 

Estrutura organizacional – geralmente não formalizadas, havendo indefinição 

quanto à delegação de funções, falta de segregação de funções por áreas 

naturais; falta de normatização de processos, etc. 

Constatamos que as empresas pesquisadas precisam ser mais bem 

estruturadas administrativamente, para que possam obter um ganho de 

produtividade, mesmo tendo seu sistema de informações baseado na 

contabilidade societária. Em uma etapa posterior, poderia agregar outros 

critérios gerenciais e de mensuração, após uma preparação de seu quadro 

gerencial e seu sistema de informática, para absorver os novos conceitos. 

 

1.4 - Modelos de apuração de resultado - pesquisa 

O quadro abaixo (elaborado a partir dos tópicos encontrados nos modelos 

da pesquisa), demonstra o formato padrão utilizado pelas empresas 

pesquisadas, para avaliar analiticamente as suas unidades, compostas dos 

pontos de vendas (lojas) e dos depósitos ou centros de distribuição. 
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Conforme constatamos, segue o modelo da demonstração do resultado 

padronizada da contabilidade societária, reconhecendo as operações de 

cada loja e agregando na parte final o rateio da administração e dos 

depósitos. 

 

Modelo de apuração de resultado (Societário) – LOJAS E 
DEPÓSITOS 

Conta Mercantil financeiro Total 
Receita de vendas    
(-) Custo Merc. Vendidas    
= Resultado Bruto    
(+ -) Rec/Desp. Operacionais    
= Resultado Operacional    
(-) Rateio Administração    
(-) Rateio Depósitos    
= Lucro / Prejuízo    

 
Quadro 1 - Modelo de apuração de resultados (Societário) - lojas e depósitos 
 Fonte: pesquisa de campo 
 

 

Para a avaliação geral das empresas, existe um modelo padrão que sintetiza 

os valores dos diversos pontos de vendas (lojas), os valores dos depósitos e 

os valores da administração, totalizando todas as unidades, a seguir. 
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Modelo de apuração do resultado (Societário) – GERAL 

Discriminação Loja (1...n) Administração Depósitos Total 
 Valor % Valor % Valor % Valor % 
(+) Receitas de vendas         
(-) Deduções das receitas         
Devoluções de vendas         
Impostos (despesas)         
Impostos (provisão 3,65%)         
(=) Receita líquida de vendas         
(-) Custo mercadorias vendidas         
Estoque inicial         
Compras         
Transferências recebidas         
Devoluções de compras         
Transferências remetidas         
Estoque final         
(=) Resultado bruto         
(+ -) Receitas / despesas operacionais         
   (-) Despesas de vendas         
     - Pessoal         
     - Instalações         
     - Máquinas e equipamentos         
     - Material de consumo         
     - Marketing         
   (-) Despesas administrativas         
     - Rateio *         
     - Financeiras         
     - Serviços de terceiros         
   (+) Outras receitas operacionais         
   (-) Investimentos         
(=) Resultado operacional         
(-) Provisão IR e CSL         
(=) Resultado líquido         
 
Quadro 2 - Modelo de apuração de resultado (Societário) - Geral 
Fonte: pesquisa de campo 
 
 
* Percentual (médio adotado pelas empresas pesquisadas) de rateio adotado para a administração – 
total 4,% (quatro por cento) sobre o faturamento: Diretoria 0,60; financeiro 0,1; tesouraria 0,1; pessoal 
0,4; contabilidade 0,5; escrita fiscal 0,3; orçamento 0,1; auditoria 0,1; compras 1,0; logística 0,2; 
comercial 0,3; marketing 0,1; informática 0,2. Participação das áreas de contabilidade, escrita fiscal e 
pessoal no percentual de rateio – 1,20 %. 
Rateio dos depósitos - 0,5% sobre o faturamento 
 

 

  



    34

 

1.5 - Fatores críticos do sucesso 

Os fatores considerados críticos para que as empresas sejam bem 

sucedidas, constatados na pesquisa realizada, é a dificuldade em mensurar 

o desempenho das lojas ou pontos de vendas das empresas do ramo 

comercial varejista. Em decorrência de dificuldades de gestão (empresas 

ainda não profissionalizadas), adotam critérios fornecidos pelo modelo fiscal 

ou societário, que não refletem a efetiva evolução do patrimônio líquido das 

mesmas. 

Não são considerados critérios econômicos, como Custo de oportunidade; 

custo de armazenagem; rateio das áreas da administração e os impactos 

dos custos dos setores da administração, especificamente da área de 

contabilidade, escrita fiscal, pessoal e informática (apenas do software). 

O presente trabalho procura contribuir para a solução deste problema, 

através da proposta de um Modelo de Apuração de Resultado correto, e da 

criação de um estudo de caso. 
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22  

  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEDDEESS  DDEE  CCOOMMÉÉRRCCIIOO  VVAARREEJJIISSTTAA  

 

Características gerais 

O conceito de redes de varejo ganha evidência em novos segmentos 

comerciais, além dos tradicionais ramos de móveis e eletrodomésticos e 

lojas de departamentos, expandindo a ação para outros ramos, como 

papelaria, autopeças, ferramentaria, medicamentos, cosméticos, 

supermercados e óticas, entre outros. 

Não há um formato ideal de varejo, seja quanto ao porte, ramo de atuação, 

estrutura de capital, modelo de gestão ou área geográfica de atuação. As 

empresas estão buscando sempre a melhor alternativa que atenda suas 

peculiaridades, considerando os recursos materiais e humanos disponíveis, 

em busca da maior eficiência para o negócio escolhido. 

No setor varejista observa-se a reestruturação de empresas de vários 

segmentos, tendo por objetivo ajustar e adequar as companhias ao cenário 

de competição mais acirrada, decorrente principalmente das conhecidas 

transformações da economia brasileira operadas no início da década 
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corrente, com a inserção do Brasil no cenário mundial, fenômeno conhecido 

popularmente como globalização. 

O varejo integra funções clássicas de operação comercial: procura e 

seleção de produtos, aquisição, distribuição, comercialização e entrega. É 

tradicional absorvedor de mão-de-obra, historicamente menos qualificada 

que a empregada no setor industrial, caracterizando-se pelo alto nível de 

turnover na atividade, sem uma explicação convincente para justificar esta 

alta rotatividade do nível de emprego, além do baixo nível de especialização 

e conseqüente baixa remuneração oferecida pelo setor, que gera pouco 

comprometimento com a empresa. As mudanças na conjuntura econômica, 

principalmente as relacionadas com a política salarial, afeta rapidamente o 

volume de vendas do setor. As variações nas vendas de bens duráveis e 

semiduráveis são mais sensíveis às oscilações da massa salarial, 

principalmente para os consumidores de baixa renda. O financiamento ou 

existência de disponibilidade de crédito para os consumidores é uma 

variável de fundamental importância para alavancar o faturamento do setor, 

pois o aumento quantitativo de vendas decorre predominantemente do 

acesso das classes de menor poder aquisitivo ao mercado de consumo de 

bens essenciais, bens considerados de primeira necessidade, como a 

chamada linha branca e de móveis e eletrodomésticos. 

A grande maioria das empresas de comércio oferece algum tipo de 

financiamento ao cliente final, incluindo o setor de venda de alimentos. 

Necessária ao consumidor, a venda financiada, ao mesmo tempo em que 

potencializa negócios e diferencia serviços prestados, requer empresas 

capitalizadas em bases sólidas, devido ao risco de inadimplência. As 

empresas consideradas mais ortodoxas ou mesmo mais bem administradas 

pulverizam as modalidades de financiamento oferecido aos consumidores, 

com fontes internas e externas, de modo a diminuir o grau de risco, 

precavendo-se para o caso de haver alguma mudança brusca na conjuntura 

econômica. 
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O nível de emprego tem papel preponderante em relação ao tamanho do 

mercado. As empresas do setor estão atentas ao crescimento do mercado e 

do emprego informal, por exemplo, abolindo exigências de comprovantes de 

rendimento ou vínculos empregatícios na concessão de facilidades de 

crédito, evoluindo na análise efetuada para aprovação de crédito. Em 

algumas situações se aceita cheques sem consulta aos órgãos de proteção. 

Quanto às consultas efetuadas automaticamente junto ao SPC - Serviço de 

Proteção ao Crédito, está se mudando o conceito, pois se entende que em 

muitos casos o simples fato de alguém ter seu nome incluído neste órgão, 

não significa que a pessoa seja mal pagadora, como do exemplo das 

restrições geradas pelas operadoras telefônicas, quando a ampliação 

recente de terminais telefônicos fixos e móveis, configurada como 

irresponsável, por "forçar" as vendas de telefones, aprovando créditos acima 

do limite de renda dos consumidores para ter acesso a benefícios previstos 

contratualmente com o governo. 

As montadoras de automóveis, tradicionalmente as maiores empregadoras, 

foram desbancadas pelas grandes redes varejistas, que passaram a ocupar 

o ranking como as companhias privadas com o maior número de 

empregados, logo atrás do setor bancário. 

A tendência é que essa mudança de perfil dos grandes empregadores se 

consolide. Sensíveis às flutuações cambiais, as montadoras dão férias 

coletivas fora da época histórica e reduzem a jornada de trabalho, as redes 

varejistas lideradas pelos supermercados não param de abrir lojas. 

A cada abertura de um hipermercado são criados entre 300 e 400 postos de 

trabalho. No caso dos supermercados, a geração de emprego é da ordem de 

100 a 200 vagas para cada loja. 
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2.1 – Macro processos 

Entende-se como macro processos as principais atividades ou ciclo 

operacional das redes varejistas. Alguns autores consideram que existe 

apenas um grande processo empresarial, outros que existem dois grandes 

processos (entradas e saídas), e, por último, que existem três macro 

processos, que descreveremos abaixo: compras, vendas e suporte 

administrativo. Consideramos que estão inseridas nestes macro-processos 

as atividades de estocagem; armazenagem; marketing; distribuição; finanças 

e atividades administrativas. 

São eles: 

Compras 

Processo de aquisição de produtos para revenda. Engloba desde o 

momento da constatação da necessidade de comprar, até deixar os 

produtos em condições de venda nas lojas. Mantém contato com 

fornecedores; cotação dos produtos que a empresa necessita; analisa as 

sugestões dos fornecedores; negociação de propostas; análise das 

melhores alternativas; formalização das compras de produtos; precificação; 

sugestão da área de logística sobre as melhores rotas e meios de 

transporte. 

As empresas possuem uma verba definida para as compras de produtos, 

podendo ser pelo total ou por linhas de produtos, como: móveis, linha 

branca, linha marrom, celulares, etc.. 

A maioria das empresas agrega a área de logística neste processo, que 

envolve todo o ciclo de movimentação e armazenamento dos produtos, com 

as entregas das mercadorias aos clientes sendo terceirizada. 
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Vendas 

Processo relacionado com a negociação de produtos com os clientes. 

Envolve todas as formas de relacionamento com os clientes efetivos ou 

potenciais (layout das lojas; contato com os clientes; vendas; recebimento de 

numerário; entrega de produtos; pós-venda como: qualidade no 

atendimento, sugestão de produtos com base no perfil do cliente). 

 

Suporte administrativo 

Processo de apoio aos processos de compras e de vendas. São as áreas 

que prestam serviços para as atividades fim da empresa, no sentido de 

viabilizar o negócio, as atividades de compras e vendas dos produtos, como: 

contabilidade, escrita fiscal, informática, pessoal. Estas áreas localizam-se 

na administração central ou matriz da rede varejista, centralizando todas as 

operações da empresa. Têm por função efetuar lançamentos para 

atualização de arquivos de dados; fechamento de posições temporais 

(relatórios); criação e elaboração de modelos de informações (fiscais e 

gerenciais) para a empresa; suporte operacional para as áreas fins da 

empresa, basicamente as lojas e centros de distribuição. 

 

2.2 - Principais formas de comércio varejista 

Conforme Santos & Costa (2002), existem as principais formas de comércio 

varejista, que são: 
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I - Vendas de produtos não-alimentícios: 

- lojas de departamentos; 

- lojas de departamento de descontos; 

- lojas de eletrodomésticos e eletrônicos; e 

- lojas de vestuários: calçados, roupas, cama, mesa e banho. 

- lojas virtuais (Internet). 

II - Varejo de alimentos (auto-serviço e tradicionais): 

- supermercados; 

- hipermercados; e 

- lojas de conveniência. 

 

2.3 - Principais características por tipos de lojas 

Lojas de departamentos tradicionais: amplo sortimento e grandes 

volumes por produtos, distribuídos e expostos, como o nome indica, por 

departamentos (presentes, roupas e acessórios, utilidades do lar, diversos, 

etc.): 

a. grandes lojas com stands para marcas próprias ou famosas, presença 

em shopping centers, onde funcionam como lojas-âncora; 

b. no Brasil, existem redes regionais e poucas de atuação nacional; 
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c. setor de intensa concorrência, passando por grandes reestruturações 

devido a altos custos fixos e operacionais e deficiências de gestão, 

sendo que algumas das principais e tradicionais empresas apresentam 

alto grau de endividamento; 

d. público-alvo: classes de maior poder aquisitivo; 

e. principais empresas: Grazziotin. 

Lojas de departamento de descontos: comercialização de produtos com 

enfoque no oferecimento de preços mais baixos que as lojas tradicionais e 

com ênfase em produtos sazonais: 

a. grande variedade de itens e marcas reconhecidas; 

b. reduzido custo fixo de instalações: lojas de tamanho médio, 

decoração simples e localizadas em áreas de grande fluxo de 

pessoas; 

c. forte presença em shoppings centers; 

d. exigência de alto giro de estoques e grandes volumes de compra; 

e. concorrem com outlets (descontos e reduzidos custos fixos de 

instalações), com lojas de departamentos tradicionais, pois vendem 

os mesmos produtos, e com supermercados, pela venda de alguns 

tipos de alimentos; 

f. cresce a presença no mercado nacional de competidores externos; 

g. público-alvo: consumidores mais sensíveis a preços; e 

h. principais empresas: Lojas Americanas, Supercenters Wall Mart. 

Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos: especialização na venda de 

bens de consumo duráveis e semiduráveis das chamadas linhas branca e 

marrom: 
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a. lojas menores, com produtos de demonstração; 

b. forte potencial de crescimento em função de elevada demanda 

reprimida; 

c. Assiste-se à entrada de concorrentes como as lojas de 

departamentos e os supermercados, que estão abrindo lojas 

especializadas ou ampliando a área de vendas para tais produtos; e 

d. principais empresas: Casas Bahia, Ponto Frio, Tele-Rio. 

Lojas de vestuários: vendas de roupas, tecidos, cama, mesa, banho, 

calçados e acessórios: 

a. comercialização em diversos formatos de lojas; e 

b. principais empresas: Lojas Renner, C&A, Casas Pernambucanas e 

Lojas Riachuelo S. A. 

Varejo de alimentos: produtos alimentícios dispostos em formato self-

service com check-outs na saída: 

a. elevado número de itens vendidos (em média, 20 mil); 

b. formado por cadeias de grande porte (hiper e supermercado) e de 

pequeno porte (mercados de bairro e regionais e lojas de 

conveniência); 

c. ênfase na diferenciação via atendimento ao cliente e marcas próprias 

com preços mais competitivos; 

d. é comum a concentração de lojas concorrentes na mesma região; e 

e. principais empresas: Carrefour, Extra, Sendas, Bom Preço e Real. 

Existem ainda as empresas que realizam vendas diretas, através de contato 

direto entre vendedor-comprador, classificadas em: venda domiciliar, venda 
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pessoal e venda porta a porta. O público alvo são as classes de renda média 

mais baixa ou os consumidores tradicionais, e suas características principais 

são o investimento inicial baixo, a menor necessidade de propaganda, o 

menor investimento em capital fixo e a capilaridade de distribuição, intensiva 

em mão-de-obra. As vendas via Internet são potenciais concorrentes às 

vendas diretas, ainda sem impacto significativo no mercado nacional, mas já 

ameaçando nos países mais desenvolvidos. 

Existem vendas diretas de produtos de higiene e perfumaria (Boticário, 

Avon, Natura, Água de Cheiro), direcionados para um público de média e 

alta renda, principalmente para o público feminino composto de executivas, 

mulheres de negócios que não têm tempo para fazer compras nas lojas 

tradicionais.  

 

2.4 - Aspectos de gestão do varejo brasileiro 

Em épocas de alta inflação, observou-se o comportamento ofensivo dos 

lojistas, caracterizado pela prévia e constante remarcação de preços. A 

lucratividade financeira tornou-se tão ou mais importante que a operacional. 

O varejo brasileiro, em geral, caracterizava-se pelos seguintes fatores, de 

acordo com publicações especializadas do setor: 

- concorrência segundo região ou regionalização da concorrência: 

- lojas especializadas operando a nível local, cadeias de médio porte 

atuando a nível regional e poucas cadeias de lojas a nível nacional 

(panorama mudando, com várias lojas  começando a operar a nível 

nacional); 
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- concentração regional: as maiores empresas e seus fornecedores 

estão nas regiões Sudeste e Sul, à exceção dos fornecedores de 

eletrônicos; 

- relacionamento na cadeia de fornecimento restrito ao âmbito comercial 

- negociações de preço e formas de pagamento; 

- precário fluxo de mercadorias entre fornecedor e varejista (ausência 

de padronização na paletização, embalagens inadequadas, falta de 

planejamento de entrega etc.); 

- disparidades acentuadas entre o padrão de gestão das empresas, em 

função do grau de profissionalização predominando a gestão familiar; 

- setor intensivo em mão-de-obra apresentando elevado turnover; 

- disparidade de qualidade entre padrões de controle interno, 

principalmente em estoques e compras; 

- informalidade nas operações, até mesmo de grande vulto; 

- freqüente indefinição de foco do negócio; e 

- elevado endividamento de algumas empresas. 

Embora algumas destas características ainda predominem para 

determinados conjuntos de empresas, o setor vem se modificando através 

de mudanças na gestão, nas estratégias e no relacionamento com 

fornecedores.  

 

2.5 - Perfil do profissional do varejo 

Com a onda de fusões e aquisições e a entrada do capital estrangeiro no 

setor, a competição aumentou e a corrida das empresas por mão-de-obra 
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qualificada também. Em torno de 15 anos atrás o varejo não requeria 

especialização. Hoje não é incomum encontrar profissionais egressos de 

grandes indústrias e até mesmo do mercado financeiro atuando em grandes 

redes varejistas. Hoje, porém, o perfil é completamente diferente. Na base 

da pirâmide do quadro de funcionários das empresas do setor, aqueles que 

trabalham na caixa registradora, por exemplo, têm o ensino médio e outros 

até estão cursando universidade. Já a alta gerência tem curso superior, de 

especialização em administração e áreas correlatas e até mesmo de 

mestrado. 

Existe uma perspectiva de que o crescimento do varejo deverá ser maior do 

que a da indústria e do setor financeiro. 

 

2.6 - Concorrência 

A disputa pelo consumidor cada vez mais exigente e informado, que tem a 

sua disposição uma oferta crescente de artigos e que apresenta diferentes 

perfis e hábitos está gerando uma multiplicação de estratégias e uma certa 

convergência de formatos no varejo. Não há, portanto, um formato ideal de 

varejo, sendo mais importante a busca pela eficiência no negócio escolhido 

e a definição de opções estratégicas consistentes. A concorrência é 

crescente entre formatos idênticos, entre formatos diferentes e até mesmo 

entre fornecedores e varejistas, principalmente no caso de supermercados, 

no que diz respeito à disputa entre marcas de produtor e marcas de 

distribuidor.  

Em termos de estratégias, a diversificação da atuação tem papel importante 

e, objetiva atingir todo o mercado com conceitos diversos, podendo ocorrer 

pela abertura de lojas de diferentes formatos por um mesmo grupo (Pão de 

Açúcar, Wall-Mart). Porém, a especialização também encontra mercado, 

concentrando-se apenas em uma estratégia e obtendo os ganhos de escala 
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decorrentes da área de marketing, logística ou recursos humanos. A escala 

confere competitividade principalmente no caso de eletroeletrônicos. 

Vantagens competitivas possíveis de serem obtidas parecem estar cada vez 

mais centradas na eficiência da estrutura de custos, na qualidade, no 

atendimento e nos serviços oferecidos do que no sortimento de produtos e 

preços, que tendem a ser muito parecido. Evidencia-se a necessidade de 

ações voltadas à melhoria dos serviços e do atendimento prestados, que 

podem significar muito para o consumidor em termos de percepção da 

qualidade e do valor atribuído à relação custo/benefício da compra. Tais 

ações vão desde medidas simples, óbvias e de custo reduzido, nem sempre 

adotadas, até serviços mais complexos e de maior custo. Exemplos de 

melhorias: limpeza e organização da loja, empacotador, etiqueta de preços 

nos produtos, folhetos de ofertas e promoções, tempo de entrega em 

domicílio, máquinas de cheques/leitor ótico, estacionamento, horários 

especiais, serviços periféricos como revelação de filmes e locação de 

vídeos, entre outros. 

Conceitos como os de fidelização dos clientes e de valor atribuído pelos 

consumidores à relação custo/benefício da compra têm sido mais explorados 

pelos integrantes do setor, bem como se verificam esforços de melhor 

gestão. A localização, ou o ponto, a área de influência e o conhecimento do 

cliente-alvo são fundamentais para todo o comércio varejista. Com a 

estabilização econômica, o financiamento das vendas tem sido bastante 

utilizado pelas redes de varejo, seja para disputar clientes através da 

diferenciação das condições de compra, seja pelo atrativo que representa 

para as empresas em termos de aplicação financeira, uma vez que os juros 

cobrados ao consumidor excedem, em muito, a taxa de inflação e aqueles 

praticados pelo mercado. São cada vez mais necessários investimentos em 

treinamento de pessoal, em tecnologia de informação e automação 

comercial (controle global de estoques, troca de dados automática entre 

fornecedores, clientes e parceiros financeiros, telecomunicações, coleta de 
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dados no local de vendas etc.) e em agilidade nos processos de distribuição 

e comercialização.  

 

2.7 - Logística 

A estabilidade de preços e o aumento da concorrência enfatizaram a 

preocupação com a eficiência operacional em detrimento do enfoque 

financeiro, impulsionando novos procedimentos de acordo com padrões de 

competitividade internacionalmente adotados, dos quais se destacam 

aqueles liderados pela rede Wall-Mart. Dentre estes novos procedimentos, 

destaca-se o aspecto logístico das principais atividades características do 

comércio (compras, entrada, distribuição e comercialização) e sua correta 

integração, baseada no princípio do ganho de todos ao longo da cadeia, 

através da realização de acordos de parceria entre fornecedores, 

atacadistas, varejistas e distribuidores. 

Esta nova concepção operacional constitui-se em uma das mais efetivas 

fontes de vantagem comparativa sustentável, capaz de otimizar a operação 

total. Dela decorrem, por exemplo, a redução de inventários, que libera 

espaços para vendas ou outras funções, a menor necessidade de centros de 

distribuição e a maximização da eficiência no uso de frotas, entre outros 

benefícios. 

 

2.8 - Automação e informatização 

A automação comercial e o processamento automático de informações, com 

o objetivo de melhorar o desempenho a partir da gestão de compras, de 

estoque, de preços e de vendas, têm se revelados instrumentos mais 
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eficientes para a concretização deste novo parâmetro operacional e 

poderoso instrumento de gestão.  

O sistema mais usado é o conhecido como Electronic Data Interchange 

(EDI), que permite o envio rápido e automático de pedidos de compra de 

acordo com o nível de estoques das mercadorias, gerando um sistema de 

encomendas contínuas e auxiliando a rapidez no giro das mercadorias. A 

integração com a informação on-line do caixa do supermercado permitirá à 

empresa saber, a cada momento, qual a necessidade de reposição de 

mercadorias naquela loja, o que possibilitará a entrega de produtos sem a 

necessidade de visitas de vendedores e o registro de compras, reduzindo, 

portanto, o tempo de várias operações e o custo e a quantidade de mão-de-

obra envolvida nestas operações e evitando a falta de produtos nas 

prateleiras dos pontos de vendas.  

Ainda são relativamente poucos os fornecedores participantes deste 

sistema: os supermercados e as lojas de descontos e em geral têm iniciado 

o processo por aqueles fabricantes que detêm as maiores participações em 

seu mix. 

A automação passa a ser um diferencial valioso também na melhoria do 

atendimento ao público, permitindo maior agilidade na passagem pelo caixa 

e ampliando o potencial de auto-serviços, por exemplo. 

A automação está mais concentrada nas atividades de back-office, ou seja, 

software para atender as necessidades de informações da administração, na 

coleta e organização de dados, nos departamentos de compras e 

depósito/recebimento de mercadorias, sendo poucas as empresas que já 

usam efetivamente os dados gerados no processo para obter agilidade na 

tomada de decisões. A informatização da frente de caixa – que influencia 

mais diretamente no atendimento ao consumidor - está em expansão, 

devido, inclusive, à queda dos preços dos equipamentos e ao maior 

desenvolvimento dos programas de computação. Importante também é não 
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só a geração de informações, mas também a habilidade de transformá-las 

em ações antecipadamente, o que reforça a questão dos investimentos em 

treinamento de pessoal. Os planos de crescimento atualmente podem ter na 

carência de mão-de-obra especializada um elemento de entrave. 

A convivência com um alto turnover tem levado algumas empresas a 

procurar manter pessoal, especialmente os que já receberam treinamento, e 

a colocar em prática experiências centradas na premiação de grupos ou 

pessoas de destaque, oferta de bolsas de estudo, instalação de clubes ou 

áreas de lazer para reunião de funcionários, com vistas a diminuir a 

rotatividade característica do setor. 

Os principais indicadores de eficiência utilizados pelo setor para acompanhar 

e analisar o desempenho operacional das empresas, são aqueles que 

relacionam os seguintes aspectos: vendas por loja, por m2 de área de venda, 

por funcionários e por check-out; funcionários por área de venda e por 

check-out; e ticket médio ou valor médio de compras. Algumas empresas 

estão começando a implantar o conceito de avaliação por rentabilidade, 

caminhando para avaliar suas unidades com a utilização de critérios 

econômicos.  

 

2.9 - Principais mudanças e tendências observadas para o setor 

Lojas de departamentos tradicionais: redução do tamanho das lojas e 

fechamento das lojas de rua, direcionando-as para shoppings centers; fortes 

investimentos em automação comercial e em sistemas de informações 

gerenciais; modernização da gestão de estoques e logística do suprimento; 

e alteração do sortimento das lojas; eliminação de alguns departamentos, 

concentrando-se nos mais rentáveis; intensificação da operação através de 

canais alternativos, como telemarketing, tv shop, catálogos etc; concorre 

com lojas de descontos, supermercados e shoppings centers. 
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Lojas de departamento de descontos: em ascensão, dadas a estratégia de 

preços baixos, a forte concorrência com os hipermercados e a concorrência 

externa; e aumento da ênfase em capitalização. 

Hipermercados: aumento do tamanho das lojas, com formato próximo ao das 

lojas de departamentos de descontos; pulverização; redução de custos; e 

inovações no serviço ao cliente; 

Supermercados: aumento da concorrência com hipermercados, lojas de 

conveniência, clubes de compras e lojas de desconto, que aumentaram a 

venda de alimentos; investimentos em automação comercial e gerencial, 

mudanças de lay-out e na disposição de mercadorias, venda de 

medicamentos em expansão, tendência de adoção das chamadas vendas-

solução (produtos de maior valor agregado, em geral semipreparados); 

expansão das vendas de perecíveis, com vantagens em hortifrutigranjeiros; 

expansão de marcas próprias e de financiamento ao consumidor, parceria 

com redes de fast-food e de produtos de conveniência como forma de reter 

público; e padronização de procedimentos de operação entre 

supermercados e fornecedores. 

Lojas de conveniência: pequenos e médios estabelecimentos; podem se 

beneficiar da estabilidade de preços que produz mudanças nos hábitos de 

compras, fazendo com que os consumidores comprem mais vezes e em 

menores quantidades, procurando lojas próximas nas quais têm um 

atendimento adequado; e mudanças na estrutura de suprimentos. 

As principais tendências verificadas para o setor, que as redes varejistas 

devem acompanhar, decorrentes do aumento do grau de exigência dos 

consumidores, são: 

- Modelo de gestão e aumento da concorrência – as redes maiores 

estão expandindo-se, para ter atuação a nível nacional; as lojas 

diferem-se muito pouco umas das outras. Em função da existência de 
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maior concorrência, há uma redução nas margens de lucro do setor, 

com maior ênfase em definir melhor o modelo de gestão e treinamento 

de recursos humanos como diferencial competitivo. 

- Padronização de procedimentos de operação entre fornecedores e 

clientes – os fornecedores tendem a praticar a mesma política 

comercial com todas as redes, baseadas no cadastro e volume de 

recursos, não havendo espaço para uma rede conseguir benefícios 

maiores que outras; para os clientes independe comprar determinado 

produto na rede “A” ou “B”, quando o fabricante é o mesmo, com o 

mesmo prazo de garantia e assistência técnica. 

- Avanço da tecnologia da informação e da automação comercial – 

decorre da rapidez no lançamento de equipamentos mais potentes 

pelos fabricantes de hardware; novas facilidades de comunicação; 

novas ofertas de software especializados no setor, fazendo com que 

as redes de varejo façam um redirecionamento estratégico, voltando 

seu foco de atuação para seu negócio central, não gastando recursos 

no desenvolvimento de sistemas. 

 

2.10 - Agregação de serviços na atividade comercial varejista 

Conforme o jornal Gazeta Mercantil, edição de 22/10/2002, as lojas já estão 

agregando outros serviços, como vender seguro, consórcio, oferecer vales e 

receber contas. Empréstimos, cartão de crédito, investimentos, hipotecas, 

seguros - de vida, carro, casa, viagem e até de animais - e travel checks. 

Quem vai até uma das mais de mil lojas na Europa da rede britânica de 

supermercados Tesco encontra à disposição todos esses serviços. No seu 

tradicional site de compras, o ícone "finanças pessoais" já aparece em 

segundo lugar na extensa lista de produtos disponíveis, perde apenas para o 

de alimentos. Assim como a Tesco, outras varejistas mundiais, como 
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Carrefour e Wal-Mart, utilizam a grande capilaridade das suas redes para 

vender produtos fora do negócio principal. 

No Brasil, a tendência começa a ganhar força, com a venda de seguros, 

consórcios e até passagens aéreas. Além de agradar ao cliente, é uma 

forma de elevar o lucro diante de margens cada vez mais apertadas. O 

primeiro movimento nessa direção - só que ainda ligado ao negócio principal 

- foi dado no ano passado, com a venda de seguro-desemprego e garantia 

estendida por parte das lojas de eletroeletrônicos e hipermercados. 

Paralelamente à oferta de produtos convencionais, grandes redes de varejo 

fazem acordos com bancos e concessionárias para o pagamento de contas 

como luz, gás e telefone. 

 

Benefício duplo 

Ainda segundo a Gazeta Mercantil, "investir em serviços beneficia as duas 

partes. O cliente, que pode usar a loja para dinamizar algumas atividades, e 

a empresa, por conseguir obter lucro nas operações", diz Carlos Donzelli, 

gerente-financeiro do Magazine Luiza, rede de lojas de departamentos com 

lojas no interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. 

A empresa passará a vender ainda este mês seguro de vida, residência e 

contra acidentes. "Os produtos não serão oferecidos somente aos clientes 

da loja, mas a todo o público interessado", informa Donzelli, sem dizer o 

nome da seguradora conveniada. A varejista estuda outras séries de 

serviços para oferecer em suas lojas. Donzelli prefere não revelar quais os 

ganhos com serviços, mas admite que são significativos. 

O Magazine Luiza tem por tradição oferecer serviços alternativos. O 

primeiro, o consórcio de produtos vendidos nas lojas, foi lançado em 1992. 

Em 1998, estabeleceu a garantia complementar de mais um ano para 
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eletroeletrônicos. Hoje, a adesão supera 40% das vendas. No final do ano 

passado, passou a receber contas de água, luz e telefone. 

As principais iniciativas foram tomadas em 2001, impulsionadas por uma 

joint venture firmada com o Unibanco na criação da financeira LuizaCred, na 

qual a varejista possui 50% de participação. Em janeiro, passou a oferecer 

em algumas lojas empréstimos para pessoa física. O serviço é aberto ao 

público em geral. Mas os clientes têm vantagens como juros mais baixos e 

cadastro pré-aprovado. "Os juros são parecidos com os cobrados no cheque 

especial", informa Donzelli. Já são R$ 2 milhões emprestados por mês. A 

demanda é tanta que a empresa oferecerá o serviço a todas as suas 115 

lojas a partir de novembro. 

A gaúcha Lojas Colombo segue o mesmo caminho do Magazine Luiza e 

pretende expandir os serviços oferecidos dentro de suas lojas. A varejista 

negocia com as distribuidoras de energia e operadoras de telefone do Rio 

Grande do Sul a abertura de espaços nos pontos-de-venda para 

recebimento de contas de luz e telefone, informa Olivar Berlaver, diretor de 

compras. A Colombo já recebe contas de luz e possui seis agências de 

correios. "Pretendemos instalar mais filiais tão logo a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (ECT) retome seu projeto de franquias". 

 

Garantia extra 

Para aumentar a rentabilidade, a rede firmou uma parceria com a 

seguradora Vera Cruz e lançou em setembro o seguro-desemprego para 

clientes. O seguro cobre até seis prestações de R$ 200 reais cada. O custo 

é de R$ 9,80 por compra. "Com a série de crises econômicas, é um produto 

que terá cada vez mais demanda", aposta Berlaver. Assim como as todas as 

grandes redes do setor, oferece garantia adicional de um ano das 

mercadorias adquiridas. 
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Supermercados também estão atentos à tendência, como o grupo Pão de 

Açúcar, que encerrou um projeto piloto, para a venda de seguros, consórcios 

e planos de capitalização em algumas lojas da rede de supermercados 

Barateiro, na zona Leste de São Paulo. Ainda não deu tempo para avaliar o 

resultado, que pode trazer uma mudança no conceito do grupo em relação à 

venda de produtos e serviços financeiros. Por enquanto, vai se concentrar 

apenas no que tiver alguma ligação com o negócio principal. "O papel dos 

produtos financeiros dentro do grupo é ajudar nas vendas", diz Ricardo 

Barreto, diretor de marketing da área de serviços e produtos financeiros. 

"Mas nada impede que façamos projetos para vender outros serviços". 

O Pão de Açúcar tem uma área específica que trata o assunto. Além de 

administrar o setor de crédito do grupo, as garantias estendidas e o seguro 

desemprego, trabalha com cartões multibenefícios - como vales alimentação 

e compras, voltados para o setor de recursos humanos das empresas. Por 

meio desses cartões, fornecidos e administrados sem cobrança de taxa, o 

funcionário pode fazer compras nas lojas do grupo. 

 

Agência de viagens 

Apesar de ter forte atuação na Europa na venda de produtos fora do foco 

principal, o concorrente Carrefour expande ainda timidamente sua atuação 

fora das gôndolas. Segundo fontes da empresa, entrará em breve no 

segmento de agências de viagens, no qual já tem ativa participação em 

países como a Espanha. Todo o projeto vem sendo mantido em sigilo, mas a 

primeira agência com a marca Carrefour já tem local para ser inaugurada: 

será no Shopping Butantã, na Zona Oeste de São Paulo, em um dos 

hipermercados da rede. Há um ano, o Carrefour opera no País, com 

estrutura própria, uma agência de viagens, a Carrefour Turismo, voltada 

exclusivamente para o atendimento aos funcionários e diretores da 
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companhia. Oficialmente, a empresa prefere dizer apenas que os serviços 

da agência são exclusivos dos funcionários. 

O Sendas - quinta maior rede de supermercado do País - tem planos de 

vender ações da companhia em terminais instalados em meio às gôndolas. 

O projeto aguarda ainda o lançamento dos papéis na bolsa de valores, o que 

só deverá ocorrer no ano que vem. Por enquanto, oferece ao cliente apenas 

a possibilidade de pagar contas de serviços públicos nos caixas. 

 

2.11 - Eficácia 

Os Fundamentos que orientam a atuação da empresa na busca da 

excelência empresarial são os seguintes, como base nos fundamentos que 

advêm do refinamento dos princípios de gestão pesquisados e atualizados 

pelo NIST (National Institute of Standards & Technology) junto a 

organizações consideradas "de excelência" nos EUA desde o final dos anos 

80, para sustentar o Prêmio Malcolm Baldrige National Quality Award 

(Prêmio americano), e também de princípios que norteiam outros prêmios 

nacionais e estratégias de gestão no País. 

• Comprometimento da alta direção com o negócio; 

• Visão de futuro de longo alcance; 

• Gestão centrada nos clientes; 

• Responsabilidade social; 

• Valorização das pessoas; 

• Gestão baseada em processos e informações; 

• Foco nos resultados; 

• Ação pró-ativa e resposta rápida; 

• Aprendizado. 
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A descrição de cada um deles é apresentada a seguir: 

Comprometimento da alta direção 

A força propulsora da excelência organizacional está baseada na 

capacidade e no comprometimento da alta direção em desenvolver um 

sistema de gestão eficaz, que estimule as pessoas a um propósito comum e 

duradouro, considerando os valores, as diretrizes e as estratégias da 

organização e comprometendo-os com resultados. Espera-se da alta 

direção, e dos demais líderes, o equilíbrio no atendimento das necessidades 

de todas as partes interessadas, promovendo o desenvolvimento da 

organização de forma harmônica e sustentada. 

É fundamental a participação ativa e pessoal da alta direção no 

desenvolvimento da identidade organizacional com visão de longo prazo, 

bem como na busca de oportunidades que estimulem a organização em 

direção a excelência do desempenho. Por meio do seu comportamento 

ético, das suas habilidades de planejamento, comunicação e análise crítica 

de desempenho e da sua capacidade de estimular a motivação nas pessoas, 

a alta direção serve de exemplo para todos, procurando desenvolver o 

sistema de liderança em todos os níveis da organização. 

 

Visão de futuro de longo alcance 

A busca da excelência do desempenho requer uma forte orientação para o 

futuro e a disposição de assumir compromissos de longo prazo com todas as 

partes interessadas, demonstrando a intenção de continuidade das 

atividades da organização. 
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A organização e as partes interessadas são interdependentes, e um 

relacionamento transparente, sadio e mutuamente proveitoso reforça a 

habilidade de todos em criar valor e contribuir para um crescimento 

econômico sustentável. 

A antecipação às novas tendências de mercado, aos novos cenários, às 

novas necessidades dos clientes, aos desenvolvimentos tecnológicos, aos 

requisitos legais, às mudanças estratégicas dos concorrentes e aos anseios 

da sociedade é essencial para o sucesso de uma organização no longo 

prazo. 

A organização ágil e flexível responde rapidamente às mudanças de 

cenários e às necessidades das partes interessadas, revisando 

periodicamente sua visão de futuro e suas estratégias. A organização 

planeja, pensa e aprende estrategicamente. 

 

Gestão centrada nos clientes 

Os clientes são a razão de ser da organização e, em função disto, suas 

necessidades devem ser identificadas, entendidas e utilizadas para que os 

produtos possam ser desenvolvidos, criando o valor necessário para 

conquistá-los e retê-los. 

A qualidade dos produtos é julgada pelos clientes a partir das suas próprias 

percepções. Estas percepções se formam por meio de características e 

atributos, que adicionam valor para os clientes, intensificam sua satisfação, 

determinam suas preferências e os tornam fiéis à marca, ao produto ou à 

organização. A gestão centrada nos clientes é, pois, um conceito 

estratégico, voltado para a sua satisfação. 
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O conhecimento das necessidades atuais e futuras dos potenciais 

consumidores é o ponto de partida na busca da excelência do desempenho 

da organização. Assim, a gestão está centrada nos clientes quando essas 

necessidades estão claras a toda organização, com as estratégias, planos e 

processos orientando-se em função da promoção da satisfação dos 

mesmos. 

 

Responsabilidade social 

Para que haja continuidade em suas operações, a organização também 

deve identificar, entender e satisfazer as necessidades da sociedade, 

cumprindo as leis, preservando os ecossistemas e contribuindo com o 

desenvolvimento das comunidades ao seu redor. Essa consciência não 

existe naturalmente, sendo raro o exemplo de adoção de medidas 

expontâneas por algumas empresas. A verdade é que a grande maioria 

toma alguma medida em função do risco de multas e autuações. 

A responsabilidade social pressupõe o reconhecimento da comunidade e da 

sociedade como partes interessadas da organização, com necessidades que 

precisam ser atendidas. Significa, ainda, a responsabilidade pública, ou seja, 

o cumprimento e a superação das obrigações legais decorrentes das 

próprias atividades e produtos da organização. Por outro lado, é também o 

exercício da sua consciência moral e cívica, advinda da ampla compreensão 

do papel da organização no desenvolvimento da sociedade. Trata-se, 

portanto, do conceito de cidadania aplicado às organizações. 

No tocante à segurança e à saúde públicas e proteção ambiental, a 

organização cidadã prevê os impactos adversos que podem decorrer das 

instalações, produção, distribuição, transporte, uso, descarte ou reciclagem 

final de produtos e toma as ações preventivas e de proteção necessárias. 
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O exercício da cidadania pressupõe a liderança e o apoio de interesses 

sociais. Tais pressupostos podem incluir a educação e a assistência 

comunitária; a proteção dos ecossistemas; a adoção de políticas não-

discriminatórias; a promoção da cultura, do esporte e do lazer e a 

participação ativa no desenvolvimento nacional, regional ou setorial. A 

liderança na cidadania implica em influenciar outras organizações, públicas 

ou privadas, a tornarem-se parceiras nestes propósitos e também em 

estimular as pessoas de sua própria força de trabalho no engajamento em 

atividades sociais. 

A postura da organização é pró-ativa em relação às demandas e aos fatos e 

não se restringe ao mero cumprimento de leis e à solução de problemas 

apontados pela comunidade. 

 

Valorização das pessoas 

As pessoas que compõem a força de trabalho devem estar capacitadas e 

satisfeitas, atuando em um ambiente propício à consolidação da cultura da 

excelência, para executarem processos, identificarem as melhores 

alternativas de captações e aplicações de recursos e utilizarem os bens e 

serviços provenientes de fornecedores para transformá-los em produtos, 

criando valor para os clientes, preservando os ecossistemas e contribuindo 

para o desenvolvimento das comunidades, de acordo com o que 

estabelecem as estratégias e os planos da organização. 

O sucesso de uma organização depende cada vez mais do conhecimento, 

habilidades, criatividade e motivação de sua força de trabalho. O sucesso 

das pessoas, por sua vez, depende cada vez mais de oportunidades para 

aprender e de um ambiente favorável ao pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades. 
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Neste contexto, a promoção da participação das pessoas em todos os 

aspectos do trabalho destaca-se como um elemento fundamental para a 

obtenção da sinergia entre equipes. Pessoas com habilidades e 

competências distintas formam equipes de alto desempenho quando lhes é 

dada autonomia para alcançar metas bem definidas. 

A valorização das pessoas leva em consideração a diversidade de anseios e 

necessidades que, uma vez identificados e utilizados na definição das 

estratégias, dos planos e das práticas de gestão organizacionais, promovem 

o desenvolvimento, o bem-estar e a satisfação da força de trabalho. 

 

Gestão baseada em processos e informações 

O desenvolvimento de um sistema de gestão organizacional voltado para o 

alto desempenho requer a identificação e a análise de todos os seus 

processos. 

A análise de processos leva ao melhor entendimento do funcionamento da 

organização e permite a definição adequada de responsabilidades, a 

utilização eficiente dos recursos, a prevenção e solução de problemas, a 

eliminação de atividades redundantes e a identificação clara dos clientes e 

fornecedores. A constante análise do sistema de gestão, dos processos e da 

interdependência entre eles ajuda a desenvolver o pensamento sistêmico na 

organização. 

A base para a tomada de decisão, em todos os níveis da organização, é a 

análise de fatos e dados gerados em cada um de seus processos. Estes se 

transformam em informações relacionadas a todos os aspectos importantes 

para a organização, ou seja, clientes, mercados, pessoas, serviços, 

produtos, processos, fornecedores, sociedade e aspectos financeiros. 
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O conhecimento adquirido por meio das informações é retido pela 

organização para que possa funcionar de maneira mais ágil e independente. 

Quando a organização dispõe de sistemas estruturados de informação e 

desenvolve métodos de comparação de práticas e de análise crítica, torna-

se capaz de introduzir inovações ou melhorias de forma mais rápida e tomar 

decisões mais eficazes. 

 

Foco nos resultados 

O sucesso de uma organização é avaliado por meio de resultados medidos 

por um conjunto de indicadores que refletem, de forma balanceada, 

harmônica e sustentada, as necessidades e interesses de todas as partes 

interessadas. Para que estas necessidades sejam atendidas, a organização 

determina as estratégias, os planos de ação e as metas de forma clara. 

Um processo de comunicação eficaz é, então, implementado para que as 

pessoas envolvidas possam entender as estratégias, os planos de ação e as 

metas da organização, e atuar em consonância com os resultados 

objetivados. 

A organização que age desta forma enfatiza a importância do 

acompanhamento dos resultados, da comparação destes com os dos 

referenciais comparativos pertinentes e do monitoramento da satisfação de 

todas as partes interessadas. 
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Ação pró-ativa e resposta rápida 

O sucesso em mercados competitivos e com demandas rigorosas de tempo 

requer sempre ciclos cada vez menores de introdução de serviços e 

produtos novos, ou melhorados, no mercado. A rápida alteração nas 

estratégias, decorrentes de cenários em mudança, implicando em sistemas 

de trabalho ágeis, flexíveis e em processos simplificados, e o rápido 

atendimento das demandas de todas as partes interessadas, também são 

fundamentais. 

A pró-atividade possibilita a antecipação no atendimento das demandas do 

cliente e de outras partes interessadas, o que é um dos principais elementos 

de alavancagem da satisfação dos mesmos, pela capacidade de 

surpreendê-los, de forma favorável, ao responder às suas necessidades 

emergentes. 

Por outro lado, a organização planeja melhor suas ações, serviços e 

produtos, quando busca a prevenção de problemas e a eliminação, ou 

minimização, dos impactos sobre os próprios processos e também sobre a 

sociedade e o meio- ambiente. A resposta rápida agrega valor ao serviço ou 

produto de várias formas, como, por exemplo, reduzindo o tempo entre o 

projeto e a introdução de serviços e produtos no mercado. A resposta rápida 

significa a busca de processos de produção mais eficazes e com custos 

mais reduzidos. 

Este conceito pode ser estendido aos processos de gestão como um todo. 

Um dos exemplos mais significativos é o atendimento às reclamações dos 

clientes. Quando a organização soluciona rápida e eficazmente as 

reclamações de um cliente, ela consegue reverter às expectativas 

inicialmente desfavoráveis, e assim promover um melhor relacionamento 

com ele. 

  



    63

Aprendizado 
O alcance de níveis de desempenho excelentes requer uma atenção 

permanente ao aprendizado. Os mecanismos de avaliação e melhoria ou 

inovação de serviços, produtos, de processos relativos aos 

serviços/produtos e de processos de gestão são essenciais para o 

desenvolvimento da organização. 

A contínua incorporação de melhorias ou a introdução de inovações leva aos 

estágios superiores de excelência, o que pode ser demonstrado por meio de 

serviços, produtos e processos inovadores e refinados. Nesta evolução, os 

resultados alcançados são cada vez mais significativos, o que permite 

conduzir a organização à liderança de mercado. As melhorias contínuas 

implementadas abrangem ações corretivas, preventivas e inovadoras, que 

dependem das necessidades específicas da organização. 

O aprendizado é, então, internalizado na cultura organizacional tornando-se 

parte do trabalho em qualquer de suas atividades, seja na constante busca 

da eliminação da causa de problemas ou na motivação das pessoas pela 

própria satisfação de executarem suas atividades sempre da melhor maneira 

possível. 

Uma organização que executa continuamente a auto-avaliação do seu 

sistema de gestão, tomando como base comparativa os modelos 

referenciais de excelência, e implementa melhorias ou inovações em suas 

práticas gerencias, tem mais condições de atingir e manter o nível de 

excelência do desempenho. 

Os fatores descritos são aplicáveis para todas as empresas, 

independentemente do seu porte e ramo de atuação, como pressupostos 

para atingir a eficácia, podendo ser incluso como quesito fundamental à 

utilização de critérios de mensuração adequados, que possibilite demonstrar 
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o efetivo valor do patrimônio líquido das entidades, fato este possível com a 

contribuição oferecida pelo modelo de gestão econômica. 
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33  

  PPRRIINNCCIIPPAAIISS  CCOONNCCEEIITTOOSS  DDOO  MMOODDEELLOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  

EECCOONNÔÔMMIICCAA  --  GGEECCOONN  

 

3.1 – Conceito de lucro 

3.1.1 - Considerações gerais 

Existem muitas críticas a respeito do conceito de lucro, com os 

procedimentos de mensuração adotados pela Contabilidade sendo 

questionados quanto ao alcance de seus objetivos, no sentido de suprir seus 

usuários com as informações contábeis adequadas. 

Uma das grandes discussões e críticas à Contabilidade é que o valor do 

Patrimônio Líquido informado nas principais demonstrações contábeis não 

representa o efetivo valor real da empresa naquela data. Acreditam que o 

valor divulgado deveria ser à base de qualquer negociação do controle 

acionário. 

Na visão de muitos críticos, deveria alocar os resultados somente no final da 

"aventura", ou seja, quando da extinção da empresa, aplicando idêntico 

procedimento utilizado na época das primeiras expedições, em contraponto 
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aos resultados divulgados em curtos intervalos de tempo, necessários para 

tomadas de decisões, como dia, mês, trimestre, semestre ou ano. 

Existem diversas definições de lucro, conforme sua finalidade. A primeira 

idéia, simplista, aos olhos dos usuários, é que lucro é o excesso de receitas 

sobre as despesas em um determinado período. Este entendimento decorre 

da forma com que os fundamentos básicos da contabilidade, em sua 

abordagem inicial, são tratados de modo superficial, sem maiores cuidados 

conceituais, gerando desde este momento prejuízos de entendimento por 

parte dos futuros usuários. 

O entendimento mais correto é aquele em que o lucro é mensurado pela 

variação do patrimônio líquido em função da movimentação dos ativos, não 

sendo possível mensurá-lo separadamente dos ativos. Outro entendimento 

considera que o lucro não deve ser apenas um resultado pela utilização do 

capital, mas deve proporcionar fluxo de riqueza a seus proprietários. 

Para John Hicks, um economista, em sua famosa definição: “lucro é o 

montante que uma pessoa pode gastar durante um período e ainda estar tão 

bem ao final do período quanto no início”. 

Iudícibus, atualizando o conceito de Hicks para o ambiente atual 

(CRCSP:19) entende que "Lucro, em Contabilidade, é o que se pode 

distribuir durante um período, mantendo a potencialidade do patrimônio 

líquido inicial intacta". Analisa que a definição de Hicks foi indevidamente 

interpretada como um conceito estático de manutenção do patrimônio, 

quando deveria definir qual patrimônio deseja-se manter, após a distribuição 

do resultado: a valores históricos; a valores correntes; a custo histórico 

corrigido; a custo histórico corrigido mais um fato c de crescimento; valor 

corrente corrigido mais um fator c de crescimento, etc. 

Para cada critério de avaliação mencionado teremos um valor para o 

Patrimônio Líquido, a ser divulgado pelas demonstrações contábeis. Qual o 
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critério correto? Qual o errado? Nenhum e todos ao mesmo tempo. Depende 

da finalidade das informações, das necessidades dos usuários, 

contempladas no modelo de mensuração adotado pela entidade. Pelo fato 

de que os principais críticos desconhecem estas amplas possibilidades que 

a contabilidade oferece é que a mesma recebe as mais injustas críticas. 

Hendricksen & Van Breda (1999:200), conceituando lucro no nível sintático 

consideram: 

"As convenções e regras se tornam lógicas e coerentes porque 
se baseiam em premissas e conceitos desenvolvidos a partir da 
prática existente. Entretanto, conceitos tais como realização, 
vinculação, regime de competência e alocação de custos só 
podem ser definidos em termos de regras precisas, porque não 
possuem contra partidas no mundo real. Os contadores têm 
utilizado esses termos com tanta frequência e por tanto tempo 
que tendem a aceitá-los como possuidores de interpretação no 
mundo real. É difícil aceitar o fato de que não possuem 
significado fora de seu limitado papel na lógica da estrutura 
contábil". 

Quanto ao que deve ser incluído no lucro, complementam os referidos 

autores (1999:207/208): 

"Um dos principais objetivos da empresa é a maximização do 
fluxo de dividendos aos acionistas ao longo de toda a vida da 
empresa, ou a maximização do valor de liquidação ou valor de 
mercado da empresa ao final de sua vida, ou em pontos 
intermediários, ou alguma combinação desses valores... Contudo 
(grifo nosso), os objetivos mais comuns de mensuração do 
lucro exigem mensurações em períodos mais curtos, para 
facilitar o controle e a tomada de decisão por acionistas, 
credores e administradores em bases contínuas ou 
periódicas. A mensuração global do lucro ao longo de toda a 
vida da empresa não oferece informações quando são mais 
úteis, e tampouco descreve as causas de sucesso ou 
insucesso". 

Hendricksen & Van Breda (1999:181/182) fazem uma distinção entre capital 
e lucro: 
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"Usando a linguagem do economista americano Irving Fisher, 
capital é um estoque de riqueza num dado momento.1 Lucro é 
um fluxo de serviços por unidade de tempo. O capital é a 
representação concreta de serviços futuros, e o lucro é o desfrute 
desses serviços num dado período. ... Enquanto o capital ainda é 
visto como estoque de riqueza capaz de gerar serviços futuros, o 
lucro é visto como fluxo de riqueza ou benefícios acima do 
necessário para manter o capital constante". 

Ainda Hendricksen & Van Breda (1999:181), complementam, a respeito do 

conceito de lucro e de variação de riqueza: 

"Os contadores frequentemente referem-se a dois conceitos 
econômicos, baseados na observação da realidade, como pontos 
de partida lógicos para a definição de um conceito de lucro em 
termos contábeis. Esses dois conceitos econômicos são a 
variação da riqueza e a maximização de lucro sob condições 
especificadas de estrutura de mercado, demanda de produtos e 
custos de fatores de produção. Esses conceitos estão implícitos 
nas declarações do Fasb no sentido de que: 

O lucro, no sentido amplo, é a variação do patrimônio de uma 
empresa durante um período...2 

O teste do sucesso (ou insucesso) das operações de uma 
empresa é a medida pela qual o dinheiro obtido é superior (ou 
inferior) ao dinheiro gasto (investido) no longo prazo.3 

O primeiro é o conceito de preservação de capital, e o último é 
uma versão do conceito de maximização de lucro. Os 
economistas têm procurado refinar os dois conceitos com 
observações do mundo real, muito embora divirjam quanto a sua 
importância. Entretanto, os economistas não têm sido muito úteis 
em termos da solução dos problemas de mensuração associados 
a esses conceitos. Em consequência, os contadores têm optado 
por aplicar regras precisas de mensuração de lucro 
independentemente de quanto se aproximam da mensuração dos 
conceitos dos economistas". 

                                                 
1 SFAC 6, parágrafo 70.  
2 SFAC 1, parágrafo 39. 
3 FISHER, Irving. The nature of capital and income. New York: Macmillan, 1906. P. 52. 
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Baseado em um modelo de mensuração econômico do lucro, Guerreiro in 

Catelli (1999:86) considera que "só existe um conceito relevante de lucro 

para a avaliação do sucesso do investimento e para a avaliação do 

desempenho do administrador: é o incremento do valor presente da 

entidade (grifo nosso)". Complementa que "Dois parâmetros são 

essencialmente importantes no processo de avaliação do conceito de lucro: 

Utilidade (Relevância) e Praticabilidade (Objetividade). O lucro contábil 

enfatiza a objetividade e o lucro econômico demanda uma dose 

considerável de subjetividade".  

 

3.1.2 - Ambiente contábil 

Segundo alguns autores, o conceito de lucro tem perdido 
seu valor em função de alguns fatores como: ambiente, 
mudanças tecnológicas, inflação e deflação, aumento no 
poder da administração interna e utilização de critérios 
contábeis, etc.. Podemos acrescentar a urgência da 
informação sobre todos os níveis de uma empresa ou 
entidade para tomadas de decisões, motivada pela 
competitividade decorrente da globalização acelerada 
refletindo no ambiente empresarial, com o surgimento, 
adequação ou extinção de blocos, como o MERCOSUL, 
mercado comum europeu, e, para nós brasileiros, uma 
realidade que já não podemos ignorar, a ALCA.  

Em vez do conceito de lucro perder seu valor, os estudiosos da área contábil 

poderiam afirmar que para cada necessidade, a Contabilidade tem um 

modelo de informações a oferecer. Consequentemente, as informações 

espelham o modelo ou critério de mensuração adotado, fato este 

desconhecido ou ignorado pela maioria dos críticos. 

Hendricksen & Van Breda (1999:199) sintetizam as principais críticas e 

fazem algumas considerações quanto ao nível das dificuldades enfrentadas 

pela contabilidade: 
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1. O conceito de lucro contábil ainda não se encontra 

claramente formulado. 

2. Não há base teórica permanente para o cálculo e a 

apresentação do lucro contábil. 

3. As práticas contábeis geralmente aceitas permitem variações 

na mensuração do lucro do exercício de empresas diferentes. 

4. As variações do nível de preços têm modificado o significado 

do lucro medido em termos monetários históricos. 

5. Outras informações podem ser mais úteis para investidores e 

acionistas, no que diz respeito à tomada de decisões de 

investimento. 

Reconhecendo que a mensuração do lucro apresenta problemas conceituais 

e práticos consideráveis, diversas sugestões têm sido feitas para chegar a 

alguma solução. As cinco posições principais seguintes talvez sejam 

representativas das sugestões quanto ao problema de mensuração do lucro: 

1. Muita discussão tem-se concentrado num esforço visando 

melhorar a divulgação do que pode ser chamado de lucro 

contábil, dando ênfase a dados de transações e ao processo 

de contabilização por competência de exercício. 

2. Outros defendem um único conceito operacional de lucro que 

possa ser utilizado como indicação da capacidade de 

pagamento de dividendos da empresa. 

3. Uma das crenças existentes é a de que o progresso futuro, 

em termos de teoria da contabilidade, dependerá da 

existência de concordância quanto a um único conceito de 

lucro que se aproxime o máximo possível do que é definido 

como lucro econômico. 
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4. Alguns autores defendem a idéia de que diversos conceitos 

de lucro devem ser medidos e divulgados para finalidades 

distintas. 

5. Várias alegações têm sido feitas no sentido de que todas as 

medidas de lucro são deficientes, e que devem ser 

substituídas por outras medidas de atividade econômica. 

Carvalho (2001: in aula), considera que todas estas críticas e dificuldades 

são decorrentes do fato de que a "Contabilidade é um exercício de 

estimativa baseada em dados subjetivos, não é ciência exata, baseada em 

dados objetivos". 

 

3.1.3 - Finalidade da Contabilidade 

Entre as várias finalidades, podemos considerar que deve ser definido com 

mais clareza os principais objetivos da Contabilidade em termos de 

divulgação de informações: 

a. Se fornecer aos usuários (internos e externos), independente 

de sua natureza, um conjunto básico de informações que 

atendam bem a todos; ou  

b.  Se a contabilidade deveria fornecer informações 

diferenciadas, para cada tipo de usuário... 

Caso considerarmos o relatório 10/93 AICPA "... a função fundamental da 

contabilidade... tem permanecido inalterada desde os seus primórdios. Sua 

finalidade é prover os usuários dos demonstrativos financeiros com 

informações que os ajudarão a tomar decisões", a contabilidade não atende 

seus objetivos. 
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Conforme Iudícibus (CRCSP:22)  "uma das finalidades da contabilidade é a 

avaliação de desempenho de períodos passados; outra, muito importante, é 

fornecer informações hábeis para tomada de decisões gerenciais".  

Acrescenta que: 

"um investidor criterioso não vai deixar de utilizar a análise de 
desempenho de períodos passados, para decisões de hoje (por 
exemplo, compra de ações da entidade) que têm reflexos no 
futuro. O que se critica é o modelo informacional contábil para 
tomadas de decisões do dia-a-dia. Em geral, a Contabilidade 
fornece custos e preços, quando o tomador de decisões está 
mais interessado em mercado e em valor econômico". 

Para Iudícibus, a contabilidade deve atender as demandas sociais e não se 

preocupar apenas em atender aos proprietários, em termos de necessidade 

de informações devendo haver uma convergência das informações 

contábeis, já que uma padronização ou mesmo uma harmonização é 

extremamente difícil, através de normas editadas por organismos 

regulamentadores, como o AICPA, FASB, IASB, IFAC, e, até mesmo 

governos. Deste modo, evita-se a utilização de padrões diferentes, com 

reflexos na comparabilidade das informações, pois sem uma 

regulamentação "haveriam demonstrações contábeis extremamente 

avançadas em alguns casos e em outros, pobreza de informação". 

Aqui está a chave da questão: sem regulamentação haveria uma certa 

"liberdade" para a elaboração de demonstrações contábeis, que poderiam 

ser extremamente danosas para seus usuários, pois se considerarmos os 

fatores como normas; qualificação; condições materiais, tecnológicas e 

remuneração, dentre outros, com muito pouco esforço podemos visualizar o 

caos que reinaria neste ambiente. 
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3.1.4 - Usuários das informações contábeis 

Para Iudícibus (CRCSP:20), além dos proprietários "... em princípio, toda a 

sociedade está interessada no uso de recursos que uma corporação faz, 

tendo se juntado, recentemente, a preocupação social, laborial e ambiental". 

Portanto, a evolução bem como a revisão dos procedimentos contábeis é 

necessária para que se atendam as necessidades e expectativas dos seus 

usuários. 

A contabilidade para atingir seus objetivos e demonstrar através do 

patrimônio líquido o valor real das entidades, deve revisar seus 

procedimentos, avaliar as necessidades dos seus usuários, observar o 

ambiente e as mudanças que ocorrem no mundo sistematicamente. 

Para Guerreiro in Catelli (1999:86): 

 "Um dos usuários mais importantes da informação contábil é o 
investidor, responsável pela própria existência da entidade. 
Esse usuário especial não está preocupado com custos, mas 
sim com valores, não está interessado prioritariamente no 
confronto entre receitas realizadas com custos expirados, mas 
sim no incremento em sua parcela de riqueza alocada nessa 
entidade, não está preocupado com quanto foi seu 
investimento, mas sim com quanto vale seu capital". 

Verificamos que essas opiniões convergem para a constatação de que a 

Contabilidade deve atender seus usuários com as informações necessárias 

para as tomadas de decisões, que o valor do Patrimônio Líquido deve refletir 

efetivamente o valor da sociedade. A questão que permanece é se a 

contabilidade tem capacidade de alcançar este objetivo. Tem? Certamente 

que sim. Precisa apenas definir com clareza as necessidades de 

informações de seus usuários e utilizar o modelo de mensuração mais 
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adequado. Um aspecto importante que deve ser observado é o fato de que o 

usuário deve ser informado deste fato, ser capacitado para analisar as 

informações, considerando a finalidade para a qual ela foi elaborada e 

gerada, evitando-se deste modo distorções ao interpretar os relatórios. 

Afinal, acreditamos que deve existir um modelo de demonstrações contábeis 

"gerencial" que atenda as múltiplas necessidades dos usuários, enquanto 

não seja feita uma padronização da chamada contabilidade aplicada ou legal 

pelos organismos reguladores citados anteriormente. 

 

3.1.5 - Lucro contábil 

O lucro contábil apresenta algumas características diferentes do lucro 

econômico. 

Hendricksen & Van Breda (1999:199) consideram que "o conceito de lucro 

sob o regime de competência continua a ser questionado como medida 

fundamental; entretanto, do ponto de vista internacional, descreve 

efetivamente a atividade contábil". 

Conforme Guerreiro in Catelli (1999:87-88), o lucro contábil apresenta 

como características: maior objetividade; apurado pelo confronto entre 

receitas realizadas pelas vendas e custos consumidos (ativos expirados); os 

ativos são avaliados na base de custos originais; o patrimônio líquido 

aumenta pelo lucro; ênfase em custos; não reconhece ganhos não 

realizados; não se efetuam ajustes em função de mudanças nos níveis de 

preços dos bens na economia; “amarração” do lucro à condição de 

distribuição de dividendos; não-reconhecimento do goodwill e utilização de 

regras e critérios dogmáticos. 
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Guerreiro in Catelli (1999:84), entende que "em termos contábeis, o lucro 

corresponde ao resíduo derivado do confronto entre a receita realizada e o 

custo consumido". 

Carvalho (in aula:2001) sobre a afirmativa que o lucro contábil é objetivo, em 

sua mensuração, entende que "o balanço tem três coisas objetivas: data, 

caixa e quantidade de ações em circulação. Todo o resto é um exercício de 

subjetividade, de juízo de valor".  

 

3.1.6 - Lucro econômico 

Guerreiro in Catelli (1999:84), considera que "A principal tarefa na 

mensuração do lucro econômico consiste em comparar o valor capitalizado 

dos recebimentos líquidos futuros no início e no final de cada período. O 

lucro somente aparece quando existe um incremento do valor capitalizado" .  

Avaliar a valor presente os ativos e passivos bem como os benefícios futuros 

que serão gerados pela empresa parecem à forma mais correta de 

demonstrar e apurar o resultado certo. 

O lucro econômico por sua vez apresenta as seguintes características, 

conforme Guerreiro in Catelli (1999:88): maior subjetividade; apuração pelo 

incremento no valor presente do patrimônio líquido; os ativos são avaliados 

pelo valor presente do fluxo de benefícios futuros; o lucro deriva do aumento 

do patrimônio líquido da entidade; ênfase em valores; reconhecimento de 

ganhos realizados e não realizados; são efetuados ajustes devidos a 

mudanças nos níveis de preços dos bens na economia; “amarração” do lucro 

à condição de aumento da riqueza, independentemente de condições de 

distribuição de dividendos; reconhecimento do goodwill e utilização e regras 

e critérios econômicos. 
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Temos um paradoxo: por um lado o lucro contábil tão questionado possui 

critérios mais objetivos, existindo normas para sua operacionalização. O 

lucro econômico tem maior subjetividade, inexistindo normas e padrões 

definidos. 

 

3.1.7 - Mensuração do Lucro 

Para Carvalho (2001:in aula) "Mensuração é o processo de atribuição de 

valores monetários significativos a objetos ou eventos associados". ... 

Conforme Martins (2000:28): 

"São várias as formas de se medir o patrimônio e o lucro de uma 
empresa, desde o Custo Histórico, com base nas transações 
ocorridas, passando pelo Custo Corrente, considerando a 
reposição dos fatores de produção sendo consumidos, avaliando 
cada ativo e passivo pelo seu Valor Líquido de Realização e 
chegando ao Valor Presente dos Fluxos de Caixa Futuros. Todas 
elas consideram, no fundo, um único objeto: o caixa. Consideram 
o caixa acontecido, a acontecer, o que aconteceria se ativos e 
passivos fossem vendidos, o caixa esperado por transações 
futuras. Em suma, todo lucro é ou implica a figura do caixa; todas 
as formas de avaliação, ao final, chegam ao mesmo lucro e ao 
mesmo caixa, com o problema apenas da inflação e do custo de 
oportunidade". 

Deveria considerar a forma de reconhecer o custo de oportunidade e a taxa 

de inflação, definindo qual indexador deveria ser usado. 

 

3.1.7.1 - Bases da mensuração do lucro 

Pela Teoria da Contabilidade (Hendricksen & Van Breda apud Carvalho in 

aula:2001), as bases da mensuração são: 
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Bases de mensuração Valores de Entradas Valores de Saídas 

Passadas Custo Histórico Preços de vendas passados 

Correntes Custo de Reposição Preço corrente de venda 

Futuros Custos Esperados Valor realizável esperado 

 
Quadro 3 - Bases da mensuração do lucro 
 

Por valores de entradas considera-se o valor de ingresso no ativo, podendo 

ser: 

a) - Custo Histórico (objetivo); 

b) - Custo Histórico Corrigido (Elimina defasagem, é subjetivo, pois 

existe estimativa - índice de inflação); 

c) - Custo Corrente; 

d) - Custo Corrente Corrigido. 

Com exceção do custo histórico, todos os demais podem ter erro de 

estimativa. 

Por Valores de saídas considera-se: 

a) - Fluxo de caixa descontado (receitas futuras) 

b) - Preço corrente de venda / valor realizável líquido (estoques) 

c) - Equivalentes correntes de caixa (liquidação ordenada - melhor 

preço) 

d) - Valores de liquidação (venda forçada) 
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Todos podem ter erros de estimativas (têm mais variáveis subjetivas que as 

medidas de entradas). 

 

3.1.8 - Modelos de avaliação do resultado  

Conforme Martins (2000:30-37), temos os seguintes modelos de avaliação 

do resultado: 

a. Custo Histórico - distribuição do fluxo de caixa das transações 

ocorridas. 

b. Custo Histórico Corrigido - mesmo com baixas taxas de inflação, 

a longo prazo mede de forma muito melhor o lucro. 

c. Custos de Reposição ou Custo Corrente - medir o lucro como a 

diferença entre o caixa que entra pela mercadoria vendida e o 

caixa que será dispendido na aquisição da mercadoria que 

substituirá a vendida. Considera o caixa a sair para repor a 

mercadoria ou o imobilizado sendo baixados, e não o caixa 

saído, como no Custo Histórico. Porém, depois incorpora a 

diferença novamente, de forma que, no longo prazo, ambos 

chegam ao mesmíssimo valor: lucro acaba sendo o caixa 
incremental ao investido pelos sócios. 

d. Valor de Realização - avaliação dos ativos e passivos pelos seus 

valores de mercado de venda. Afinal, qualquer proprietário 

estaria, em princípio, sempre avaliando: ganho mais vendendo 

meus ativos e pagando minhas dívidas ou continuando o 

negócio? Não deixa o modelo baseado no Valor Líquido de 

Realização de estar olhando de novo o caixa, só que sob outra 

perspectiva; e pode estar acoplado tanto ao Custo Corrente 

quanto ao Custo Histórico, sendo totalmente viável a completa 

  



    79

integração entre eles. No encerramento da entidade, os três 

chegarão a um único valor, e de novo ao conceito (grifo nosso): 

lucro como o diferencial entre os fluxos de caixa dos sócios 
para a empresa e da empresa para os sócios. 

e. Custo de Oportunidade - A consideração do custo do capital 

próprio como sendo nulo é algo insustentável conceitualmente". 

Martins, (2000:33/34)  entende que  "podemos definir como 

custo do capital próprio aquele percentual de retorno abaixo do 

qual os sócios não estariam interessados em entrar no negócio. 

Ele abrange não só a figura do lucro que se obteria com a 

aplicação de menor risco no mercado (caderneta de poupança, 

ou título do governo federal, por exemplo), como o adicional 

decorrente do acréscimo de risco proporcionado pelo negócio". 

f. Valor Presente do Fluxo Futuro de Caixa - critério mais utilizado 

nos processos de avaliação de empresas para fins de 

negociação, fusão, cisão, privatização, etc. 

g. Modelos Integradores - todas essas formas de avaliação são 

diferentes maneiras de se ver o mesmo objeto: de forma geral, o 

patrimônio da empresa, e de forma específica e final, o seu 

caixa. A diferença é a perspectiva temporal: transações 

ocorridas, prestes a ocorrer e que se espera ocorrerão. Mas, no 

final, lucro continua sendo o que os sócios conseguirem 
levar comparado ao que trouxeram à empresa (grifo nosso).  

Concluindo, Martins (2000:37) diz que: 

"Só que isso não significa, inclusive e talvez para esses mesmos 
investidores, a substituição de demonstrações; eles decidem com 
base nas informações e expectativas sobre o futuro, mas 
acompanham e conferem com base no velho custo original. Os 
únicos fatores que, no longo prazo, podem divergir a 
mensuração do lucro são: inflação e custo de oportunidade 
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(grifo nosso). E o não uso desses dois fatores continua sendo 
nossa falha, contadores". 

 

3.2 - Conceitos fundamentais do modelo de gestão econômica - GECON 

3.2.1 - Premissas 

Conforme Guerreiro in Catelli (1999:90-91), "... a busca por um conceito de 

lucro, que em nível teórico e prático mais se aproxime do conceito do lucro 

econômico, e a avaliação dos ativos a ele associado devem pautar-se pelas 

seguintes premissas fundamentais:" 

- O mercado é o validador do "potencial de serviços" dos diversos ativos; 

- Deve ser levado em consideração o valor do dinheiro no tempo; 

- A empresa opera de acordo com o postulado da continuidade; 

- A empresa, na hipótese de descontinuidade, deve avaliar seus ativos a 

valores de realização; 

- Do ponto de vista econômico, "potencial de serviços", "serviços futuros", 

"benefícios futuros" dizem respeito ao montante de riqueza que o ativo 

pode gerar para a empresa; 

- O potencial de serviço de cada natureza de ativo deve ser analisado à luz 

de sua função dentro da empresa, na continuidade de suas operações; 

- O potencial de serviço do ativo independe da forma como ele é 

financiado; 

- Determinado ativo deve possuir um potencial de serviço diferente, 

dependendo da empresa que o possui; 
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- Um ativo cuja função é totalmente dissociada das operações da 

empresa, em sua continuidade normal deve ser avaliado por valor de 

venda; 

- A riqueza de uma empresa aumenta à medida que o mercado reconhece 

um maior ou menor valor para os bens e serviços que ela possui; 

- A riqueza de uma empresa aumenta pela segregação de valor 

proporcionado por ser processo de transformação de insumos em produtos 

e serviços. 

Continuando, considera que: 

"Os ativos devem ser avaliados de forma que o patrimônio líquido 
da empresa represente efetivamente o quanto vale a empresa 
em determinado momento... o quanto valor uma empresa em 
determinado momento é a base ideal para o cálculo do custo de 
oportunidade, a ser cobrado pelos proprietários dos responsáveis 
pelos resultados globais da empresa". 

 

3.2.2 - Visão sistêmica do sistema empresa 

Para que a missão da empresa seja efetivamente cumprida se faz 

necessário haver um equilíbrio nas relações internas e externas, ou seja, 

nas suas relações ambientais, como também todos os subsistemas que a 

compõe. Nesse contexto a “gestão empresarial” ou “gestão empresa” se 

torna responsável pela qualidade das informações e suas respostas ao 

ambiente, pelo equilíbrio de sua estrutura e também a discussão e definição 

de suas atividades, buscando sempre a eficácia do sistema empresa. 
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Visão sistêmica de empresa 

SI STEM A EM PRESA

DECI SÕES

M ISSÃO, CRENÇAS E VALORES

Situa-
ção

Inicial

Eficá-
cia

Objeti-
vada

Eficá-
cia

Atual

M ODELO  DE  GESTÃO

SI STEM A  DE I NFORM AÇÕES  GERENCI AIS

I NFORM AÇÕES

Patri-
mônio
Obje-
tivado
Rique-

za
Obje-
tivada

Rique-
za

Atual

Patri-
mônio
Atual SIM ULAÇ ÃO ORÇAM ENTO PROGRAMAÇÃO REALIZADO

SIM ULAÇ ÃO PLANEJAMENTO PROGRAMAÇÃO CONTROLE

Econômico-
Financeiro

Opera-
cional

Situa-
ção

Obje-
tivada

SI STEM A DE GESTÃO
CONTROLEPlaneja-

mento
Estra-
tégico

Planeja-
mento
Longo
Prazo

Planeja-
mento
Anual

Planeja-
mento
Curto
Prazo

Execu-
ção Análise

Aval.
Desem-
penhos

Diag-
nóstico/
Altern.

FIPECAFI/FEAC/USP/SIS_EMP

Siste-
ma  Or-
ganiza-
cional

Siste-
ma

Social

TRANSAÇÕES

SI STEM A FÍSI CO

RECURSOS PRODUÇÃO PRODUTOS

n_26

CUSTOS RECEITASRESULTADO
/SISTEM A ECONÔM I CO

 
Figura 1 - Visão sistêmica de empresa 
Fonte: FIPECAFI / FEA / USP 

 

Dentro do sistema empresa, encontramos diversos outros subsistemas que 

se integram/interagem buscando sempre a eficácia da organização e 

consequentemente a otimização global da empresa. Dentre os diversos 

subsistemas destacamos os seguintes: 

- Subsistema Institucional: “relaciona-se aos propósitos do sistema 

empresa e à filosofia que orienta sua atuação em geral. Engloba o 

modelo de gestão da empresa, que se refere ao conjunto de crenças e 

valores especificamente relacionados à forma de administrá-las, tais 
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como: grau de participação e autonomia dos gestores, critérios de 

avaliação de desempenho, postura gerencial, etc”. Pereira in Catelli 

(1999: 55) 

- Subsistema Físico: “compreende todos os elementos materiais do 

sistema empresa, tais como: imóveis, instalações, máquinas, veículos, 

estoques, etc., e os processos físicos das operações, que se 

materializam nas diversas atividades que utilizam recursos para a 

geração de produtos/serviços”. Pereira in Catelli (1999: 56) 

- Subsistema Econômico: O objetivo principal deste subsistema é subsidiar 

os gestores em todos os processos organizacionais, gerando 

informações claras e oportunas sobre os eventos econômicos 

planejados. 

- Subsistema Social: “refere-se ao conjunto dos elementos humanos na 

organização, bem como às características próprias dos indivíduos, tais 

como: necessidades, criatividade, objetivos pessoais, motivação, 

liderança, etc. O nível de motivação e satisfação das pessoas reflete-se 

diretamente no desempenho da empresa, por meio de absenteísmo, 

turnover, paralisações, reclamações trabalhistas”. Pereira in Catelli 

(1999: 56) 

- Subsistema Organizacional: “refere-se à organização formal da empresa, 

ou seja, à forma como são agrupadas suas diversas atividades em 

departamentos, aos níveis hierárquicos, às definições de amplitude e 

responsabilidade, ao grau de descentralização das decisões e à 

delegação de autoridade”. Pereira in Catelli (1999: 56) 

- Subsistema de Gestão: “refere-se ao processo que orienta a realização 

das atividades da empresa a seus propósitos, ou seja, é responsável 

pela dinâmica do sistema. Justifica-se pela necessidade de 

planejamento, execução e controle das atividades empresariais, para 
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que a empresa alcance seus propósitos. Requer um conhecimento 

adequado da realidade, obtido por meio das informações geradas pelo 

subsistema de informação”. Pereira in Catelli (1999: 56) 

INPUTS 
Cenários oferecidos 

pelo Modelo de Gestão 

PROCESSAMENTO 
Métodos e Processos de 

PE, PO, PR, EX, CO 

OUTPUTS 
Planos validados, 

transações e ações 
corretivas 

 

 

Figura 2 - Diagrama subsistema de gestão 

- Subsistema de Informação: “é constituído de atividades de obtenção, 

processamento e geração de informações necessárias à execução e 

gestão das atividades da empresa, incluindo informações ambientais, 

operacionais e econômico-financeiras”. Pereira in Catelli (1999: 56) 

 

3.2.3 - Modelo de Gestão 

“Conjunto de normas, princípios e conceitos que têm por finalidade orientar o 

processo administrativo de uma organização, para que esta cumpra a 

missão para a qual foi constituída”. Cruz apud Pereira In Catelli (1999:57) 

PROCESSAMENTO 
1 - Definição do estilo de gestão (existência
de planejamento e controle); 2 - Papéis e
posturas gerenciais (grau de participação
nas decisões), poderes e responsabilidades
(grau de autonomia) dos gestores; 3 -
Processo de gestão, critérios de avaliação

INPUTS 
Missão, crenças e 
valores dos donos, 

acionistas ou 
proprietários da 

empresa 

OUTPUTS 
Modelo de gestão 
estabelecido pelos 

donos, acionistas ou 
proprietários da 
empresa para 

atuação dos gestores

 

 

 

Figura 3 - Diagrama modelo de gestão 

 

Conforme Parisi in Catelli (1999:265-268-269), comparando o modelo de 

gestão tradicional com o modelo de gestão do Gecon: 
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Modelo de gestão tradicional Modelo de gestão do Gecon 
Processo decisório tende a ser centralizado Processo decisório descentralizado 
Funções decorrentes da estrutura organizacional e 
responsabilidades não claramente identificadas 
(áreas nebulosas) 

Funções e responsabilidades decorrentes da 
missão (da empresa e da área específica do 
gestor) 

Autoridade decorrente da delegação informal de 
poder 

Autoridade compatível com as funções e 
responsabilidades 

Estilo individualista (visão feudal das áreas da 
empresa) 

Estilo participativo (busca a integração) 

Postura burocrática Postura empreendedora (faz acontecer) 
Papel de "tecnocrata" do empreendimento sob sua 
responsabilidade 

Papel de "dono" do empreendimento sob sua 
responsabilidade 

Processo de gestão centrado principalmente no 
realizado 

Processo que gestão que abrange: planejamento 
estratégico, planejamento operacional, execução e 
controle, orientado à otimização do resultado 
econômico 

Avaliação de desempenho baseada em múltiplos 
indicadores, tais como faturamento, saldo de 
caixa, custos, volumes físicos, rejeição de peças 
(Qualidade), quantidade de devoluções, níveis de 
estoque, satisfação do cliente, benchmarking, etc. 

Avaliação de desempenho baseada no resultado 
econômico 

 

Quadro 4 - Modelo de gestão tradicional x Modelo de gestão do GECON 

 

3.2.4 - Conceitos relevantes (utilizados neste trabalho) 

Resultado econômico 

Pereira in Catelli (1999:70): 

"O resultado econômico corresponde à variação patrimonial da 
empresa, mensurada com base em conceitos econômicos, em 
determinado período". 
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Centros de resultados 

Iudícibus apud Pereira in Catelli (1999:233): 

 "Centro de lucro é um segmento da empresa, as vezes 
constituído por uma divisão, que é responsável não apenas por 
custos (centros de custos), mas também por receitas e, portanto, 
por resultados". 

 

Preços de transferências 

Pereira in Catelli (1999:235): 

 "O preço de transferência pode ser entendido como o valor pelo 
qual é transferido um produto/serviço entre as diversas áreas e 
atividades que compõem uma empresa...". 

 

Custo de oportunidade 

O modelo GECON adota o conceito de custo de oportunidade para a 

definição do preço de transferência dos produtos e serviços entre as 

atividades e áreas, utilizando-se o método de preço de transferência 

baseado no mercado. 

Guerreiro in Catelli (1999:319): 

"Em termos práticos, o custo de oportunidade corresponde à 
remuneração mínima exigida pelos acionistas sobre seu 
investimento na empresa". 
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Pereira & Oliveira in Catelli (1999:415): 

"O custo de oportunidade corresponde ao valor de um 
determinado recurso em seu melhor uso alternativo. Representa 
o custo da escolha de uma alternativa em detrimento de outra 
capaz de proporcionar um maior benefício, ou seja, é o custo da 
melhor oportunidade a que se renuncia quando da escolha de 
uma alternativa". 

 

Guerreiro apud Beuren (1994:94): 

 “Em termos práticos, o custo de oportunidade corresponde à 
remuneração mínima exigida pelos acionistas sobre o seu 
investimento na empresa”. 

 

Pereira apud Ponte (2001:132): 

 “O custo de oportunidade de uma decisão corresponde ao valor 
econômico da melhor alternativa de que se prescinde; aquela que 
é capaz de proporcionar maior benefício”. 

 

Guerreiro apud Ponte (2001:124): 

 “O valor atribuído à empresa em determinado momento é a base 
ideal para o cálculo do custo de oportunidade, a ser cobrado 
pelos proprietários aos responsáveis pelos resultados globais da 
empresa. É também a base de cálculo ideal para a cobrança da 
responsabilidade dos diversos gestores pela parcela de riqueza 
que está sob seu gerenciamento”. 
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Miller apud Pereira in Catelli (1999:237): 

 “... o custo em economia significa apenas uma coisa – custo de 
oportunidade. O custo de oportunidade é definido como o valor 
de um recurso em seu melhor uso alternativo...”. 
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44  

CCOONNTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  AA  FFOORRMMUULLAAÇÇAAOO  DDEE  MMOODDEELLOOSS  DDEE  

AAPPUURRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOO  PPAARRAA  AA  AATTIIVVIIDDAADDEE  

CCOOMMEERRCCIIAALL  VVAARREEJJIISSTTAA  

 

O presente capítulo contempla a proposta de contribuição da presente 

pesquisa para a formulação de um modelo de apuração de resultado 

aplicável às redes de comércio varejista. Agrega conceitos do modelo de 

gestão econômica, restritos conforme objetivo do trabalho, de complementar 

às propostas que abordam as transações relacionadas com o ciclo de 

compras e vendas, o custo de oportunidade sobre o capital e estoques das 

lojas ou pontos de vendas, do custo de armazenagem e da contribuição das 

áreas da administração possíveis de mensurar como base no preço de 

mercado, como contabilidade, escrita fiscal, pessoal e da área de 

informática, no caso, apenas do software. 

Parte-se da premissa de que o modelo de apuração do resultado adotado 

por qualquer organização decorre diretamente do modelo de gestão 

adotado, refletindo a variação patrimonial até o nível de precisão 

programado, conforme figura a seguir: 
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Resultado societário 

Resultado econômico 

Modelo de gestão

 

  Figura 4 - Modelo de Apuraç
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Visão sistêmica do modelo de gestão 
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e, estipular remuneração adicional em função do cumprimento de metas 

acima do nível potencial. As lojas podem solicitar qualquer tipo de produto, 

praticar qualquer preço de venda diferente do padrão, mediante controle e 

avaliação de desempenho, tendo-se como parâmetro a rentabilidade. 

 

Sistema de gestão 

O sistema de gestão deve ser integrado com a tecnologia da informação 

(TI). Pressupõe a existência de planejamento, execução e controle. A área 

de orçamento deve funcionar em sinergia com a Controladoria (mediante 

sua supervisão), agregando atividades de orçamento (projeção de metas), 

execução (registro dos valores realizados, sendo um “filtro” da administração 

com as lojas, conferindo normas e procedimentos) e controle (análise orçado 

versus realizado). Preferencialmente deve aproveitar a mesma base de 

dados da contabilidade, adicionando codificação orçamentária específica. 

Principais conceitos do modelo de gestão econômica a considerar na 

formulação do sistema de gestão: 

- Eficácia empresarial - foco: encarar a administração como prestadora de 

serviços para a rede de lojas; 

- Valor do dinheiro no tempo; 

- Margem de contribuição; 

- Valor de mercado; 

- Contemplar as necessidades informativas dos gestores; 

- Custo de oportunidade - Custo de oportunidade sobre o capital investido 

na abertura da unidade (loja ou ponto de venda); 
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- Centros de resultados – tratar cada unidade como um centro de resultado 

(setores da administração – compras, crédito e cobrança, contabilidade, 

orçamento, área fiscal, área de pessoal, informática, etc.); Critério de 

avaliação: preço de mercado cada setor administrativo deve tornar-se um 

centro de resultados, com a geração de receitas e despesas (parâmetro do 

preço de transferência: preço de mercado); 

- Preço de transferência interdepartamental - baseado no custo de 

oportunidade / custo de mercado; cada serviço realizado pela 

administração será alocado para a unidade (loja) que o consumir; serviços 

não identificados pertencem à “estrutura”, não sendo distribuídos; 

- Método do Custeio Direto - eliminar formas de rateio, pois geram índices 

de competitividade irreal, uma unidade subsidia outra, não há uma crítica 

quanto à qualidade e viabilidade dos serviços executados; 

- Indicadores - criar indicadores de avaliação por áreas (administração) e 

por lojas (para cada porte), para possibilitar mensurar o desempenho por 

critérios técnicos, contendo tópicos como: pessoal (turnover); despesas 

operacionais (aluguel, distribuição, taxas, manutenção de veículos...); 

receitas (comercial, financeira); vendas por modalidade (percentual à vista, 

prazo, descontos praticados). Estabelecer um “padrão de desempenho”, 

com os indicadores refletindo práticas fora do nível desejado; 

- Calcular o Ponto de Equilíbrio Financeiro, informando a margem de lucro 

desejada para cada loja; separar custos / despesas diretas e variáveis, 

para possibilitar projetar o volume de vendas necessário para alcançar 

margem desejada de lucratividade. Pode-se trabalhar com novas variáveis 

em termos de custos diretos, custos variáveis ou margem de lucro, 

simulando oscilação de qualquer delas para mais ou para menos. Pode-se 

trabalhar com projeções mensais, trimestrais, semestrais, anuais... 
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Sistema Organizacional 

Delegação de responsabilidade e autoridade - definir o nível de delegação e 

autonomia (cargos e atribuições) de cada área e setor, segregando funções 

por áreas naturais (compras, marketing, controle de estoques, logística). 

Nenhum setor deve ter o domínio completo de um ciclo operacional, seja 

relacionado com compras ou vendas. 

 

Sistema Social 

Os elementos que compõem o capital intelectual da organização são 

identificados, desenvolvidos e protegidos; as habilidades e conhecimentos 

adquiridos são registrados e compartilhados internamente; a seleção da 

força de trabalho considera as habilidades e requisitos necessários ao 

atendimento de objetivos e metas; a organização do trabalho e a estrutura 

de cargos estão alinhadas com os objetivos e metas; as práticas de 

remuneração e reconhecimento estão alinhadas com os objetivos e metas; o 

treinamento e o desenvolvimento da força de trabalho são feitos com base 

em necessidades previamente identificadas e alinhadas aos objetivos e 

metas; a organização identifica e avalia os fatores que afetam o bem-estar, a 

satisfação e a motivação da força de trabalho e os resultados das avaliações 

são utilizados para promover ações de melhoria.   

Área de Gestão de Pessoas – deve definir e operacionalizar o subsistema 

social (pessoas), como perfil dos funcionários desejados; plano de cargos e 

salários; educação continuada; qualidade. Recursos humanos - formação e 

avaliação da equipe de trabalho - os gerentes sempre vão querer trabalhar 

com pessoal competente; a empresa deve definir parâmetros aplicáveis à 

área de recursos humanos, desde o perfil desejado para cada cargo, 

critérios para admissão e demissão, remuneração, avaliação periódica justa 

e impessoal da produtividade; definir o perfil do gerente de loja: se estilo 
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“vendedor” ou estilo “executivo” (gerencial)? Qual o salário de mercado para 

cargo idêntico?  Remuneração dos gerentes – composta de salário base 

(compatível com o mercado), mais adicional de participação no resultado 

econômico efetivamente alcançado? Fixar percentual considerando o porte 

das lojas, para não haver problemas de motivação ou trabalhistas (casos de 

transferências entre lojas, por exemplo. É difícil o gerente de uma loja 

grande assumir uma pequena – R$?), como a criação de categorias 

funcionais (promoção)?. 

 

Sistema de informações 

A informação confiável e oportuna é o objetivo, para dar suporte às tomadas 

de decisões dos gestores. Deve possibilitar ser interligado (online), para 

proporcionar rapidez nas tomadas de decisões; ter interação com o sistema 

de logística; eliminar base de dados paralelas; ter agilidade no 

desenvolvimento de soluções.  

 

4.2 - Modelos de apuração do resultado 

4.2.1 – Modelo societário 

São apresentados os modelos dos relatórios de demonstração de resultado 

utilizados pelas empresas pesquisadas (síntese dos tópicos utilizados nos 

relatórios das empresas), divididos em analítico e sintético. 

Modelo padrão de demonstração do resultado das empresas pesquisadas, 

utilizados para a avaliação analítica das lojas (pontos de vendas) e dos 

depósitos (centros de distribuição). 

  



    96

 

Modelo de apuração do resultado (Societário) - LOJAS E DEPÓSITOS 
Discriminação Loja: 

 Valor % 
(+) Receitas de vendas   
(-) Deduções das receitas   
Devoluções de vendas   
Impostos (despesas)   
Impostos (provisão 3,65%)   
(=) Receita líquida de vendas   
(-) Custo mercadorias vendidas   
Estoque inicial   
Compras   
Transferências recebidas   
Devoluções de compras   
Transferências remetidas   
Estoque final   
(=) Resultado bruto   
(+ -) Receitas / despesas operacionais   
   (-) Despesas de vendas   
     - Pessoal   
     - Instalações   
     - Máquinas e equipamentos   
     - Material de consumo   
     - Marketing   
   (-) Despesas administrativas   
     - Rateio *   
     - Financeiras   
     - Serviços de terceiros   
   (+) Outras receitas operacionais   
   (-) Investimentos   
(=) Resultado operacional   
(-) Provisão IR e CSL   
(=) Resultado líquido   
 
Quadro 5 - Modelo de apuração do resultado (Societário) - Lojas e Depósitos 
* Rateio: áreas da administração 4%; Depósitos 0,5% 
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Modelo de apuração de resultado sintético. Engloba os resultados das lojas 

(loja "1" à loja "n"), depósitos (centros de distribuição) e da administração. 

Modelo de apuração do resultado (Societário) – GERAL 
Discriminação Loja (1...n) Administração Depósitos Total 

 Valor % Valor % Valor % Valor % 
(+) Receitas de vendas         
(-) Deduções das receitas         
Devoluções de vendas         
Impostos (despesas)         
Impostos (provisão 3,65%)         
(=) Receita líquida de vendas         
(-) Custo mercadorias vendidas         
Estoque inicial         
Compras         
Transferências recebidas         
Devoluções de compras         
Transferências remetidas         
Estoque final         
(=) Resultado bruto         
(+ -) Receitas / despesas operacionais         
   (-) Despesas de vendas         
     - Pessoal         
     - Instalações         
     - Máquinas e equipamentos         
     - Material de consumo         
     - Marketing         
   (-) Despesas administrativas         
     - Rateio *         
     - Financeiras         
     - Serviços de terceiros         
   (+) Outras receitas operacionais         
   (-) Investimentos         
(=) Resultado operacional         
(-) Provisão IR e CSL         
(=) Resultado líquido         
 
Quadro 6 - Modelo de apuração do resultado (societário) - Geral 
* Rateio: áreas da administração 4%; Depósitos 0,5% 

 

4.2.2 – Modelo proposto 

Modelo de relatório de demonstração do resultado proposto no estudo de 

caso construído a partir da pesquisa realizada nas empresas. Contempla as 

características necessárias para possibilitar a solução do estudo de caso, 
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com a agregação dos conceitos sugeridos, como: custo de oportunidade, 

conceito de margem de contribuição (segregando custos e despesas 

variáveis e fixas), e, reconhecimento do preço de mercado dos serviços 

realizados pelas áreas da  administração mencionadas. 

O presente modelo está fundamentado nos conceitos de gestão econômica 

citados, utilizados pelo Gecon, enfatizando que existem tópicos dissociados 

abordados pelo Provar (núcleo de pesquisa da FEA/USP sobre o varejo), em 

seus diversos livros publicados, sem, contudo caracterizar ou mesmo ter 

como proposta formular um modelo completo, nos moldes da contabilidade. 

Importante salientar que existem contas que podem ser fixas e também 

variáveis, que compõem os dois grupos, em decorrência do valor de 

mercado dos serviços das áreas da administração ser formulado para um 

determinado volume de movimentação ou documentos emitidos, existindo 

um valor adicional para quantidades acima de um mínimo estabelecido. 

É formulado um modelo analítico aplicável às lojas e depósitos, e outro 

modelo sintético, para uso geral, agregando também a administração. 

Contempla a segregação em três grandes divisões operacionais: atividade 

comercial, financeira e de serviços. Salientamos que em nosso estudo de 

caso abordaremos apenas a atividade comercial. 
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4.2.2.1 - Modelo analítico 

Modelo de apuração do resultado (Proposto) - Lojas e depósitos 
Discriminação Comercial Financeiro Serviços Total 

 Valor % Valor % Valor % Valor %
Vendas de mercadorias e 
serviços 

        

(-) Custos e despesas 
variáveis 

        

   . CMV         
   . Pessoal         
   . Comunicações         
   . Taxas         
   . Entrega dos produtos         
   . Marketing         
   . Contabilidade         
   . Escrita fiscal         
   . Pessoal         
(=) Margem de 
contribuição 

        

(-) Custos e despesas fixos         
   . Aluguel         
   . Seguros         
   . Pessoal         
   . Depreciação         
   . Outros         
   . Custo de oportunidade – 
capital 

        

   . Contabilidade         
   . Escrita fiscal         
   . Pessoal         
   . Informática (software)         
(=) Resultado da unidade         

 

Quadro 7 - Modelo de apuração do resultado (Proposto) - Lojas e Depósitos 
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4.2.2.2 - Modelo sintético 

Modelo de apuração do resultado (Proposto) - Geral 
Loja (1...n) Administr. C. Distrib. Total Discriminação 
Valor % Valor % Valor % Valor %

Vendas de mercadorias e 
serviços 

        

(-) Custos e despesas 
variáveis 

        

   . CMV         
   . Pessoal         
   . Comunicações         
   . Taxas         
   . Entrega dos produtos         
   . Marketing         
   . Contabilidade         
   . Escrita fiscal         
   . Pessoal         
(=) Margem de 
contribuição 

        

(-) Custos e despesas fixos         
   . Aluguel         
   . Seguros         
   . Pessoal         
   . Depreciação         
   . Outros         
   . Custo de oportunidade – 
capital 

        

   . Contabilidade         
   . Escrita fiscal         
   . Pessoal         
   . Informática (software)         
(=) Resultado geral         

 

Quadro 8 - Modelo de apuração do resultado (Proposto) - Geral 
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4.3 - Comparativo entre o modelo de apuração de resultado - Modelo 
Societário versus Modelo Proposto 

Objetivo 

Formular um estudo de caso, simulando a movimentação das operações de 

uma loja em períodos definidos, com as características das empresas 

pesquisadas, apresentando o resultado comparativo entre o modelo 

societário em uso pelas empresas com o resultado do modelo proposto. 

Contemplar os "fatores críticos" citados no item 1.5, como: custo de 

oportunidade (sobre o capital e sobre o  valor investido em estoques); custo 

de armazenagem; e, os impactos dos custos dos setores da administração, 

especificamente da área de contabilidade, escrita fiscal, pessoal e 

informática (apenas do software). 

Efetuar um comparativo do patrimônio líquido entre o modelo societário 

(vinculado aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, onde 

reconhece a aplicação dos critérios do custo histórico como base de valor e 

o confronto entre das receitas e custos incorridos), e o modelo proposto 

com os conceitos de gestão econômica. 

Enfatizamos que o comparativo fica restrito entre os modelos citados, mas 

que existem outros modelos que as organizações podem adotar, como o 

ABC, ABM e outros, senão na totalidade, mas os tópicos de maior interesse. 

 

4.3.1 - Formulação do estudo de caso 

Partiu-se de uma posição patrimonial inicial (empresa PADRÃO) definida 

aleatoriamente, como ponto de partida para agregar a movimentação das 

operações (loja exemplo), conforme quadro abaixo: 
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Empresa PADRÃO - posição patrimonial em 31/12/X0 
ATIVO PASSIVO 

Circulante 220.000 Circulante -- 
Disponibilidades 220.000 Fornecedores -- 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro de Distribuição --   
    
Permanente 280.000 Patrimônio líquido 500.000 
Máquinas e equipamentos 100.000 Capital social 500.000 
Móveis e utensílios 50.000   
Veículos 130.000   
    

Total 500.000 Total 500.000 
 

   Quadro 9 - Empresa PADRÃO - posição patrimonial em 31/12/X0 

Informações complementares: 

a) – A empresa PADRÃO é composta da matriz (administração); 

de um depósito ou centro de distribuição e de doze lojas ou pontos 

de vendas, com estrutura operacional equivalente, em termos de 

porte e de funcionários. 

b) – Possui um sistema (software) de informática terceirizado, 

pagando taxa de manutenção na proporção da quantidade de 

usuários cadastrados, com a seguinte composição: b1) - 

Administração – total de 15 usuários (diretoria 2, financeiro 1, 

tesouraria 1, pessoal 1, contabilidade 1, escrita fiscal 1, orçamento 

1, auditoria 1, crediário 1; Logística 1, comercial 2, marketing 1, 

informática 1); Centros de Distribuição – 3 usuários, e; b2) - Lojas – 

total 12 usuários (uma habilitação para cada loja). O total de geral 

de habilitações é de 30 (trinta) usuários para a empresa; b3) - Valor 

da mensalidade do sistema (a preço de mercado) é de R$ 9.000,00. 

c) – Informações da loja exemplo - volume de operações: 
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Loja exemplo - volume mensal de operações 

Lançamentos Contábeis Notas fiscais Emitidas Qtde. de funcionários 

1.000 1.400 12 

        Quadro 10 - Volume de operações mensais - loja exemplo 

d) – Tabela de honorários profissionais praticados pelo mercado. 

Parte-se da premissa de que os valores desta tabela representam o 

preço praticado pelo mercado. Em termos práticos, recomenda-se 

efetuar um levantamento dos preços praticados pelas principais 

empresas contábeis da região, que deve prevalecer sobre a tabela. 

"Esta TABELA foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária de 09/05/1997, realizada em 
conjunto pelo SINCON-MT e SESCON-MT, e homologada pelo CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DE MATO GROSSO para fins de fiscalização em 24/07/1997." 

1 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, FISCAL E DE PESSOAL 
A) Escrituração Contábil (Balanço, Razão, Declaração IR, Informe de Retiradas) 
- Custo Mínimo até 200 lançamentos (por mês) - R$ 129,42 
- Custo por Lançamento a partir de 201 Lançamentos - R$ 0,63 
B) Escrituração Fiscal (Elaboração de Livros Fiscais, guias, dame) 
- Custo Mínimo até 200 notas (por mês) - R$ 64,71 
- Custo por Nota Fiscal a partir de 201 Notas Fiscais - R$ 0,31 
C) Escrituração de Pessoal (Elaboração de folha de pagamento, Envelopes, Guia de INSS, 
FGTS, PIS, relação de adm/demitidos) 
- Custo Mínimo até 5 empregados (por mês) - R$ 80,88 
- Custo por Empregado a partir de 6 Empregados - R$ 9,58 
 
Fonte:  www.crcmt.org.br/institucional/tabelahonorário.  Consulta em  05/01/03, 18:30 hs 

 

 Tabela 1 - Tabela de honorários 

 

e) - O valor do investimento de capital para inaugurar qualquer 

loja é estimado no valor de R$ 100.000,00. Inclui desde elaboração 

de estudos de viabilidade, projetos, aspectos técnicos e legais. Este 

valor deve ser amortizado e também remunerado aos acionistas 

pelo custo de oportunidade. 

f) - Todas as lojas praticam o mesmo modelo de gestão. 

Conseqüentemente, têm os mesmos custos estruturais (aluguéis, 

despesas com comunicações, depreciações, etc.), no mesmo nível 

constatado na pesquisa – capítulo 2, com um faturamento mensal 
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na faixa de 400.000,00. Apenas os campos sem valores é que serão 

alterados com os dados do exemplo do estudo de caso. 

Dados da pesquisa: 
Loja exemplo - dados da demonstração do resultado – pesquisa – Custos estruturais 

Discriminação Valor % 
Vendas de mercadorias e serviços 400.000 100,00 
(-) Custos e despesas   
   . CMV   
   . Pessoal – variável  6,40 *** 
   . Comunicações (3.400)  
   . Taxas (1.000)  
   . Entrega dos produtos (800)  
   . Marketing (2.400)  
   . Aluguel (4.000)  
   . Seguros (700)  
   . Pessoal – fixo (6.100)  
   . Depreciação (2.000)  
   . Outros (900)  
   . Rateio da administração – 4% s/faturamento *   
   . Rateio do depósito – 0,5% s/faturamento **   
   
(=) Resultado da loja   

 

Quadro 11 - Loja exemplo - dados da demonstração do resultado – pesquisa – Custos 
estruturais 
* Percentual de rateio adotado para a administração – total 4,% (quatro por cento): Diretoria 0,60; financeiro 0,1; 
tesouraria 0,1; pessoal 0,4; contabilidade 0,5; escrita fiscal 0,3; orçamento 0,1; auditoria 0,1; compras 1,0; 
logística 0,2; comercial 0,3; marketing 0,1; informática 0,2. 
Participação das áreas de contabilidade, escrita fiscal e pessoal no percentual de rateio – 1,20 %. 
** Percentual aplicado sobre o faturamento das lojas.  
*** Percentual do valor variável de pessoal sobre o faturamento. 

 

g) – Premissas – nos períodos X1 e X2 considera-se que não há 

taxa inflacionária; que a taxa de captação praticada pelo mercado é 

de 3% e a taxa de aplicação de 2%; que o fator risco da atividade 

comercial varejista equivale a 3% do capital investido na atividade. 
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4.3.2 - Operações realizadas – períodos x1 e x2 

a) – Aquisição de mercadorias para revendas, realizada em 01/X1 

Parte-se da premissa de que o preço de aquisição negociado seja o menor 

preço de mercado a vista, para entrega no centro de distribuição da 

empresa, no prazo de até 15 (quinze dias) do pedido. 

Todos os valores são líquidos dos impostos, para efeito de simplificar o 

exemplo. 

O reconhecimento das operações realizadas com os fornecedores é feito 

pela matriz (administração). 

a.1 - Compras - modelo societário 

Compras em 01/X1 - loja exemplo - modelo societário 
Produto M2 Qtde Unit Total Prazo 

A 4 400 800,00 320.000,00 30/60/90/120 d 
B 3 400 250,00 100.000,00 30/60 d 
C 2 400 200,00 80.000,00 30/60/90 d 
D 1 600 150,00 90.000,00 30 d 
E 0,5 1.000 50,00 50.000,00 A vista 

Total  2.800  640.000,00  
 

Quadro 12 - Compras em 01/X1 - loja exemplo - modelo societário 

 

Os reflexos patrimoniais na posição de 31/12/X0, decorrentes da operação 

são: redução das disponibilidades no valor de 50.000,00; reconhecimento do 

valor das compras a prazo como obrigações com fornecedores no valor de 

590.000,00, e, ingresso nos estoques de produtos para revenda no valor 

total das compras, de 640.000,00. 
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Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 16/X1 – modelo societário 
ATIVO PASSIVO 

Circulante 810.000 Circulante -- 
Disponibilidades 170.000 Fornecedores 590.000 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro de 
Distribuição  

640.000   

    
Permanente 280.000 Patrimônio líquido 500.000 
Máquinas e equipamentos 100.000 Capital social 500.000 
Móveis e utensílios 50.000   
Veículos 130.000   
    

Total 1.090.000 Total 1.090.000 

 

  Quadro 13 - Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 16/X1 – modelo societário 

 

a.2 - Compras - modelo proposto 

Compras em 01/X1 - loja exemplo - modelo proposto 
Custo -Valor presente Produto Qtde Unit Total Prazo Tx juros 

Fornecedores Unit Total 
A 400 800 320.000 30/60/90/120 d 2% am. 761,55 304.618,30 
B 400 250 100.000 30/60 d 1.8% am. 243,41 97.363,37 
C 400 200 80.000 30/60/90 d 2.2% am. 191,51 76.604,93 
D 600 150 90.000 30 d 1.9% am. 147,20 88.321,88 
E 1.000 50 50.000 -- 50,00 50.000,00 

Total 2.800  640.000  --  616.908,48 
A vista 

 

  Quadro 14 -Compras em 01/X1 - loja exemplo - modelo proposto 

 

Há o mesmo impacto descrito no item “a.1” na situação patrimonial da 

empresa, nas contas “Disponibilidades” e “Fornecedores”. Na conta 

“Estoques” é reconhecido o valor presente da operação de 616.908,48, ao 

invés do valor nominal de 640.000,00, com a diferença de 23.091,52 sendo 

considerada como “Variações monetárias”, reduzindo diretamente o valor do 

Patrimônio Líquido da empresa, visando facilitar a visualização dos reflexos 
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das operações realizadas. Contabilmente poderíamos trabalhar com 

variações monetárias ativas e variações monetárias passivas, reconhecendo 

a diferença no patrimônio líquido, quando do encerramento do período e 

elaboração da demonstração do resultado do exercício e respectivo balanço 

patrimonial. 

A taxa de juros fornecedores é aleatória (interna dos fornecedores), 

considerando os percentuais embutidos nos preços em função dos prazos 

concedidos. 

Para o cálculo do valor presente foi considerado os prazos e as taxas 

financeiras praticadas pelos fornecedores. Caso não tivéssemos esta 

informação, poderíamos efetuar uma pesquisa sobre os níveis praticados 

pelo mercado, no setor específico da empresa. 

Após o reconhecimento da operação, a posição patrimonial da empresa é a 

seguinte: 

Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 16/X1 – modelo proposto 
ATIVO PASSIVO 

Circulante 786.908,48 Circulante -- 
Disponibilidades 170.000,00 Fornecedores 590.000 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro de 
Distribuição 

 
616.908,48 

  

    
Permanente 280.000,00 Patrimônio líquido 476.908,48 
Máquinas e equipamentos 100.000,00 Capital social 500.000,00 
Móveis e utensílios 50.000,00 Variações monetárias (23.091,52) 
Veículos 130.000,00   
    

Total 1.066.908,48 Total 1.066.908,48 
 

   Quadro 15 - Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 16/X1 – modelo proposto 
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b) – Armazenamento das mercadorias no centro de distribuição 

b.1 – Modelo societário 

No modelo societário ou fiscal, os produtos quanto armazenados em 

depósitos específicos ou na própria unidade de venda, permanecem com o 

custo histórico, sem reconhecer os efeitos temporais do capital investido nos 

mesmos. 

b.2 - Modelo proposto 

Formulado o reconhecimento do custo de oportunidade sobre o capital 

investido (quando da abertura da loja) e sobre o prazo de armazenamento 

dos estoques, no período que os mesmos permanecerem parados. 

Formulado que o recebimento dos produtos deu-se em 16/X1 e 

permaneceram armazenadas pelo período de 15 (quinze) dias (entre os dias 

16 e 30/X1). Foi agregado ao valor de entrada dos produtos o custo de 

oportunidade e o custo de armazenagem. 

Custo de armazenagem 

Calculado pelo período de 15 dias, considerando que o valor praticado pelo 

mercado é de R$ 0,60 (sessenta) centavos o m2 (metro quadrado) ao mês. 

b.2.1 - Custo de armazenagem e de oportunidade sobre os estoques 

Custo de armazenagem - modelo proposto 
Produto M2 Qtde Total m2  Valor / dia Valor total 

A 4 400 1.600 0,60 480,00 
B 3 400 1.200 0,60 360,00 
C 2 400 800 0,60 240,00 
D 1 600 600 0,60 180,00 
E 0,5 1.000 500 0,60 150,00 

Total 1.410,00 
   Quadro 16 - Custo de armazenagem - modelo proposto 
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Produto "A" - cada unidade ocupa 4 m2 de área, multiplicado por 400 

unidades, totalizam 1.600 m2, multiplicado pelo valor de 0,60 (m2 mensal), 

dividido por "2", para acharmos o valor equivalente a 15 (quinze) dias (ou 

dividido por 30, multiplicado por 15). 

Para o cálculo dos demais produtos seguem-se o mesmo processo. 

Devemos agregar ao custo dos produtos os valores da coluna "Valor total", 

que seria o valor que a empresa desembolsaria, caso deixasse 

armazenados os produtos em armazéns de terceiros. 

 

Custo de oportunidade sobre os estoques 

Agrega o custo de oportunidade sobre o valor dos estoques, pelo período 

que os mesmos ficaram armazenados. Significa que, se a empresa não 

tivesse dispendido os valores na aquisição dos mesmos e tivesse aplicado 

no mercado financeiro, teria obtido o valor demonstrado como remuneração 

do capital. 

 

Custo de oportunidade - modelo proposto 
Custo -Valor presente Valor presente atualizado Produto Qtde 
Unit Total C. Oport * Total 

A 400 761,55 304.618,30 3.046,18 307.664,48 
B 400 243,41 97.363,37 973,63 98.337,00 
C 400 191,51 76.604,93 766,05 77.370,98 
D 600 147,20 88.321,88 883,22 89.205,10 
E 1.000 50,00 50.000,00 500 50.500,00 

Total 2.800  616.908,48 6.169,08 623.077,56 
    Quadro 17 - Custo de oportunidade sobre os estoques - modelo proposto 

   * Incidente sobre o estoque, pelo período de 15 dias – taxa de aplicação 2% am. Produto "A" - 2% sobre $ 

304.618,30, dividido por "2" (período de 15 dias) = $ 3.036,18. Os demais produtos seguem o mesmo processo. 
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b.2.2 - Custo total dos produtos em 30/X1 

Custo total dos produtos em 30/X1 - modelo proposto 

Produto Valor presente 
aquisição 

Custo de 
armazenagem 

Custo de 
oportunidade 

Custo total Custo 
Unitário 

A 304.618,30 480,00 3.046,18 308.144,48 770,36 
B 97.363,37 360,00 973,63 98.697,00 246,74 
C 76.604,93 240,00 766,05 77.610,98 194,03 
D 88.321,88 180,00 883,22 89.385,10 148,98 
E 50.000,00 150,00 500,00 50.650,00 50,65 

Total 616.908,48 1.410,00 6.169,08 624.487,56  

  Quadro 18 - Custo total dos produtos em 30/X1 - modelo proposto 
 

Agrega o valor do custo de "armazenagem" e o valor do custo de 

"oportunidade" ao valor presente do custo dos estoques. 

Após o reconhecimento da agregação dos custos de armazenagem e de 

oportunidade sobre o valor de ingresso dos produtos no centro de 

distribuição, proporcional ao tempo em que os mesmos ficaram parados, a 

empresa tem a nova posição patrimonial em 30/X1: 

b.2.2.1 - Modelo societário  

Não há alteração, pois permanecem os valores históricos.  

Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 30/X1 – modelo societário 
ATIVO PASSIVO 

Circulante 810.000 Circulante -- 
Disponibilidades 170.000 Fornecedores 590.000 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro Distribuição 640.000   
    
Permanente 280.000 Patrimônio líquido 500.000 
Máquinas e equipamentos 100.000 Capital social 500.000 
Móveis e utensílios 50.000   
Veículos 130.000   
    

Total 1.090.000 Total 1.090.000 
   Quadro 19 - Posição patrimonial da empresa ABC em 30/X1 – modelo societário 
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b.2.2.2 - Modelo proposto 

Sobre a posição patrimonial em 16/X1, foram agregados o valor de 1.410,00 

a título de custo de armazenagem, e de 6.169,08 a título de custo de 

oportunidade sobre os estoques, totalizando 7.579,08. Este valor foi 

adicionado ao valor dos estoques existentes (Quadro 15 - $ 616.908,48, 

mais 7.579,08 = 624.487,56) e reconhecido diretamente sobre o valor do 

patrimônio líquido, a título de variações monetárias (Quadro 15 - $ 23.091,52 

menos 7.579,08 = 15.512,44). 

Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 30/X1 – modelo proposto 

ATIVO PASSIVO 
Circulante 794.487,56 Circulante -- 
Disponibilidades 170.000,00 Fornecedores 590.000 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro Distribuição 624.487,56   
    
Permanente 280.000,00 Patrimônio líquido 484.487,56 
Máquinas e equipamentos 100.000,00 Capital social 500.000,00 
Móveis e utensílios 50.000,00 Variações monetárias (15.512,44) 
Veículos 130.000,00   
    

Total 1.074.487,56 Total 1.074.487,56 
   Quadro 20 - Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 30/X1 – modelo proposto 
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c – Reposição (transferência) da metade dos estoques do centro de 
distribuição para a loja exemplo em 01/X2. 

c.1 - Modelo societário 

Transferência de estoques em 01/X2 - modelo societário 
Centro de Distribuição Suprimento da loja exemplo em 01/X2 

Saldo inicial Loja 1 
Produto Qtde. Unitário Qtde. Valor 

A 400 800 200 160.000,00 
B 400 250 200 50.000,00 
C 400 200 200 40.000,00 
D 600 150 300 45.000,00 
E 1.000 50 500 25.000,00 

Total 2.800  1.400 320.000,00 
   Quadro 21 - Transferência de estoques em 01/X2 - modelo societário 

 

É reconhecida a transferência da metade dos produtos do centro de 

distribuição para a loja exemplo. A posição patrimonial permanece 

inalterada. 

Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 01/X2 – modelo societário 
ATIVO PASSIVO 

Circulante 810.000 Circulante -- 
Disponibilidades 170.000 Fornecedores 590.000 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro Distribuição 320.000   
Estoques – loja exemplo 320.000   
    
Permanente 280.000 Patrimônio líquido 500.000 
Máquinas e equipamentos 100.000 Capital social 500.000 
Móveis e utensílios 50.000   
Veículos 130.000   
    

Total 1.090.000 Total 1.090.000 
   Quadro 22 - Posição patrimonial da empresa ABC em 01/X2 – modelo societário 
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c.2 - Modelo proposto 

Transferência de estoques em 01/X2 - modelo proposto 
Centro de Distribuição Suprimento da loja exemplo em 01/X2 

Saldo inicial Loja 1 
Produto Qtde. Unitário Qtde. Valor * 

A 400 770,36 200 154.072,00 
B 400 246,74 200 49.348,00 
C 400 194,03 200 38.806,00 
D 600 148,98 300 44.694,00 
E 1.000 50,65 500 25.325,00 

Total 2.800  1.400 312.245,00 
   Quadro 23 - Transferência de estoques em 01/X2 - modelo proposto 
* Computados o custo de oportunidade e o custo de armazenagem, pelo período de 15 dias em que permaneceu 
no centro de distribuição. 

 

Posição patrimonial após a transferência dos produtos, do centro de 

distribuição para a loja exemplo, no modelo proposto. 

Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 01/X2 – modelo proposto 
ATIVO PASSIVO 

Circulante 794.487,56 Circulante -- 
Disponibilidades 170.000,00 Fornecedores 590.000 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro Distrib 312.242,56   
Estoques – loja exemplo 312.245,00   
    
Permanente 280.000,00 Patrimônio líquido 484.487,56 
Máquinas e equipamentos 100.000,00 Capital social 500.000,00 
Móveis e utensílios 50.000,00 Variações monetárias (15.512,44) 
Veículos 130.000,00   
    

Total 1.074.487,56 Total 1.074.487,56 
   Quadro 24 - Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 01/X2 – modelo proposto 
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d) – Vendas realizadas no período X2 

Considerado que foram vendidos todos os produtos que as lojas receberam 

do centro de distribuição, a vista, estratificados em 6 (seis) datas básicas 

para simplificar os cálculos. Esta estratificação visa demonstrar os reflexos 

do custo de oportunidade e de armazenagem decorrentes da quantidade de 

dias que os estoques permanecerem parados, fato reconhecido no modelo 

proposto, sobre a rentabilidade da empresa. 

d.1 - Cronograma de vendas 

Cronograma de vendas - período X2 - loja exemplo 

Distribuição das vendas no mês Produto 

05/X2 10/X2 15/X2 20/X2 25/X2 30/X2 

A 70 50 10 30 20 20 
B 60 60 40 20 10 10 
C 80 60 20 20 10 10 
D 80 70 50 40 30 30 
E 120 100 80 70 70 60 

Quadro 25 - Cronograma de vendas - período X2 - loja exemplo 

 

d.2 - Formação do preço de venda 

d.2.1 - Vendas - Modelo societário – Loja exemplo 

Formação do preço de venda - loja exemplo - modelo societário 
Produto Custo unitário Preço de venda 

unitário 
Qtde. 

vendida 
Total das 
vendas 

A 800,00 1.040,00 * 200 208.000,00 
B 250,00 325,00 200 65.000,00 
C 200,00 260,00 200 52.000,00 
D 150,00 195,00 300 58.500,00 
E 50,00 65,00 500 32.500,00 

Total 416.000,00 
   Quadro 26 - Formação do preço de venda - loja exemplo - modelo societário 

     * Aplicado markup de 1,30 sobre os custos históricos. 
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d.2.2 - Vendas - Modelo proposto – Loja Exemplo 

Vendas – data 05/X2 

Formação do preço de venda - loja exemplo - 05/X2 - modelo proposto 
Saldo inicial em 01/X2 Valores de vendas - realizadas em 05/X2 
Produ 

to 
Qtde Custo 

Unit * 
Custo 
Oport 

Custo 
Unit 

Preço 
venda *** 

Qtde. 
Venda

Custo vendas Total das Vendas 

A 200 770,36 2,57** 772,93 1.004,81 70 54.105,10 70.336,44 
B 200 246,74 0,82 247,56 321,83 60 14.853,60 19.309,87 
C 200 194,03 0,65 194,68 253,08 80 15.574,40 20.246,38 
D 300 148,98 0,50 149,48 194,32 80 11.958,40 15.545,57 
E 500 50,65 0,17 50,82 66,06 120 6.098,40 7.927,74 

Total 1.400      102.589,90 133.366,00 
Quadro 27 - Formação do preço de venda - loja exemplo - 05/X2 - modelo proposto 

* Custo unitário  Quadro 23 (valor presente acrescido do custo de armazenagem e de oportunidade). 

** Sobre o custo unitário, foram agregados o custo de oportunidade de 2% am. até a data da venda. 
Neste caso, até o dia 5, ou seja, pelo período de 5 (cinco) dias). No quadro seguinte, foram agregados 
até o dia 10 (período de 10 dias) e assim sucessivamente. Na apuração do resultado, em 30/X2, o total 
do custo de oportunidade agregado aos estoques totaliza 2.770,00, tendo como contrapartida a conta 
de variações monetárias, do patrimônio líquido. 

***Aplicado markup de 1,30 sobre o valor presente dos custos dos produtos, acrescidos do custo de 
oportunidade (772,93 x 1,3). 
 

 

Vendas – data 10/X2 

Formação do preço de venda - loja exemplo - 10/X2 - modelo proposto 
Saldo inicial em 01/X2 Valores de vendas - realizadas em 10/X2 
Produ 

to 
Qtde Custo 

Unit 
Custo 
Oport 

Custo 
Unit 

Preço 
venda 

Qtde. 
Venda

Custo Vendas Total das Vendas 

A 200 770,36 5,14 775,50 1.008,14 50 38.775,00 50.407,22 
B 200 246,74 1,64 248,38 322,90 60 14.902,80 19.374,02 
C 200 194,03 1,29 195,32 253,92 60 11.719,20 15.235,24 
D 300 148,98 0,99 149,97 194,97 70 10.497,90 13.647,56 
E 500 50,65 0,34 50,99 66,28 100 5.099,00 6.628,40 

Total 1.400      80.993,90 105.292,44 
Quadro 28 - Formação do preço de venda - loja exemplo - 10/X2 - modelo proposto 
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Vendas – data 15/X2 

Formação do preço de venda - loja exemplo - 15/X2 - modelo proposto 
Saldo inicial em 01/X2 Valores de vendas – realizadas em 15/X2 
Produ 

to 
Qtde Custo 

Unit 
Custo 
Oport 

Custo 
Unit  

Preço 
venda 

Qtde. 
Venda

Custo vendas Total das Vendas 

A 200 770,36 7,70 778,06 1.011,48 10 7.780,60 10.114,80 
B 200 246,74 2,47 249,21 323,97 40 9.968,40 12.958,80 
C 200 194,03 1,94 195,97 254,76 20 3.919,40 5.095,20 
D 300 148,98 1,49 150,47 195,61 50 7.523,50 9.780,50 
E 500 50,65 0,51 51,16 66,50 80 4.092,80 5.320,00 

Total 1.400      33.284,70 43.269,30 
Quadro 29 - Formação do preço de venda - loja exemplo - 15/X2 - modelo proposto 

 

Vendas – data 20/X2 

Formação do preço de venda - loja exemplo - 20/X2 - modelo proposto 
Saldo inicial em 01/X2 Valores de vendas – realizadas em 20/X2 
Produ 

to 
Qtde Custo 

Unit 
Custo 
Oport 

Custo 
Unit 

Preço 
venda 

Qtde. 
Venda

Custo vendas Total das Vendas 

A 200 770,36 10,27 780,63 1.014,82 30 23.418,90 30.444,60 
B 200 246,74 3,29 250,03 325,04 20 5.000,60 6.500,80 
C 200 194,03 2,59 196,62 255,60 20 3.932,40 5.112,00 
D 300 148,98 1,99 150,97 196,26 40 6.038,80 7.850,40 
E 500 50,65 0,68 51,33 66,72 70 3.593,10 4.670,40 

Total 1.400      41.983,80 54.578,20 
Quadro 30 - Formação do preço de venda - loja exemplo - 20/X2 - modelo proposto 

 

Vendas – data 25/X2 

Formação do preço de venda - loja exemplo - 25/X2 - modelo proposto 
Saldo inicial em 01/X2 Valores de vendas – realizadas em 25/X2 
Produ 

to 
Qtde Custo 

Unit 
Custo 
Oport 

Custo 
Unit 

Preço 
venda 

Qtde. 
Venda

Custo vendas Total das Vendas 

A 200 770,36 12,84 783,20 1.018,16 20 15.664,00 20.363,20 
B 200 246,74 4,11 250,85 326,11 10 2.508,50 3.261,10 
C 200 194,03 3,23 197,26 256,44 10 1.972,60 2.564,40 
D 300 148,98 2,48 151,46 196,90 30 4.543,80 5.907,00 
E 500 50,65 0,84 51,49 66,94 70 3.604,30 4.685,50 

Total 1.400      28.293,20 36.781,20 
Quadro 31 - Formação do preço de venda - loja exemplo - 25/X2 - modelo proposto 
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Vendas – data 30/X2 

Formação do preço de venda - loja exemplo - 30/X2 - modelo proposto 
Saldo inicial em 01/X2 Valores de vendas – realizadas em 30/X2 
Produ 

to 
Qtde Custo 

Unit 
Custo 
Oport 

Custo 
Unit 

Preço 
venda 

Qtde. 
Venda

Custo vendas Total das Vendas 

A 200 770,36 15,41 785,77 1.021,50 20 15.715,40 20.430,00 
B 200 246,74 4,93 251,67 327,18 10 2.516,70 3.271,80 
C 200 194,03 3,88 197,91 257,28 10 1.979,10 2.572,80 
D 300 148,98 2,98 151,96 197,55 30 4.558,80 5.926,50 
E 500 50,65 1,01 51,66 67,16 60 3.099,60 4.029,60 

Total 1.400      27.869,60 36.230,70 
Quadro 32 - Formação do preço de venda - loja exemplo - 30/X2 - modelo proposto 

e – Alocação de custos departamentais 

e.1 - Modelo societário 

Total de vendas mensal – $ 416.000,00 

Rateio: 

- Administração - apenas das áreas de contabilidade, escrita fiscal e 

pessoal - 1,20% = $ 4.992,00; 

- Depósitos (Centro de Distribuição) - 0,5% = $ 2.080,00 

CMV - vendido à totalidade dos estoques  $ 320.000,00 

 

e.2 – Modelo proposto (simulação das operações de uma loja) 

Identificação da participação efetiva das lojas, nos custos das áreas de 

contabilidade, escrita fiscal, pessoal e informática. 
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e.2.1 - Custos – área contábil – 1.000 lançamentos mensais 

- Custo fixo - até 200 lançamentos  129,42; 

- Custo variável – acima de 200 lançamentos  800 x 0,63 = 504,00. 

e.2.2 – Custos – escrita fiscal  – 1.400 notas fiscais emitidas mensalmente 

- Custo fixo - até 200 notas fiscais  64,71; 

- Custo variável – acima de 200 notas fiscais  1.200 x 0,31 = 372,00. 

e.2.3 – Custos – pessoal – total de 12 funcionários 

- Custo fixo – até 5 funcionários  80,88;  

- Custo variável – acima de 5 funcionários  7 x 9,58 = 67,06. 

e.2.4 – Custos – informática - Custo da manutenção mensal do sistema – $ 

9.000,00 

Total de usuários 27 

- Custo por usuário  333,33 

e.2.5 – Custo de oportunidade – capital 

Capital investido na cada loja: 100.000,00 

- Custo de oportunidade – aplicação 2%, fator de risco 3% = 5% am.  

5.000,00 

 

  



    119

 

f – Demonstração do resultado em 30/X2 

f. 1 - Modelo societário 

Demonstração do resultado (Societário) em 30/X2 – loja exemplo 

Discriminação Valor % 
Vendas de mercadorias e serviços 416.000,00 100,00 
(-) Custos e despesas (374.996)  
   . CMV (320.000)  
   . Pessoal – variável (26.624) 6,40 * 
   . Comunicações (3.400)  
   . Taxas (1.000)  
   . Entrega dos produtos (800)  
   . Marketing (2.400)  
   . Aluguel (4.000)  
   . Seguros (700)  
   . Pessoal – fixo (6.100)  
   . Depreciação (2.000)  
   . Outros (900)  
   . Rateio da administração – 1,2% s/faturamento * (4.992)  
   . Rateio do depósito – 0,5% s/faturamento (2.080)  
   
(=) Resultado da loja 41.004  

    

   Quadro 33 - Demonstração do resultado (Societário) em 30/X2 – loja exemplo 

* Percentual aplicável sobre o faturamento do período, a título de despesas variáveis 

 

Para elaborar a posição patrimonial seguinte, considerado que as vendas 

foram integralmente recebidas e que os custos e despesas foram igualmente 

pagos a vista; que o resultado da demonstração do resultado foi incorporado 

ao patrimônio líquido, seja para o exemplo formulado pelo modelo societário, 

como também para o modelo proposto. 
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Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 30/X2 – modelo societário 

ATIVO PASSIVO 
Circulante 853.004 Circulante -- 
Disponibilidades * 533.004 Fornecedores 590.000 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro Distribuição 320.000   
Estoques – loja exemplo --   
    
Permanente 278.000 Patrimônio líquido 541.004 
Máquinas e equipamentos 100.000 Capital social 500.000 
Móveis e utensílios 50.000 Lucros acumulados 41.004 
Veículos 130.000   
(-) Deprec. acumulada (2.000)   

Total 1.131.004 Total 1.131.004 
 

   Quadro 34 - Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 30/X2 – modelo societário 

* Disponibilidades - saldo inicial (Q22) $ 170.000, mais vendas $ 416.000, menos valores 
pagos (custos e despesas 374.996, menos CMV $ 320.000 e menos depreciação $ 2.000), 
igual $ 533.004. 
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f.2 - Modelo proposto 

Demonstração do resultado em 30/X2 – loja exemplo – Modelo proposto 

Discriminação Comercial Financeiro Serviços Total 
 Valor % Valor % Valor % Valor %
Vendas de mercadorias e serviços 
(Q27 a Q32) 

409.518        

(-) Custos e despesas variáveis (349.767)        
   . CMV (Q27 a Q32) (315.015)        
   . Pessoal *1 (26.209)        
   . Comunicações (Q11) (3.400)        
   . Taxas (Q11) (1.000)        
   . Entrega dos produtos (Q11) (800)        
   . Marketing (Q11) (2.400)        
   . Contabilidade (item e) (504)        
   . Escrita fiscal (item e) (372)        
   . Pessoal (item e) (67)        
         
(=) Margem de contribuição 59.751        
         
(-) Custos e despesas fixos (19.308)        
   . Aluguel (Q11) (4.000)        
   . Seguros (Q11) (700)        
   . Pessoal (Q11) (6.100)        
   . Depreciação (Q11) (2.000)        
   . Outros (Q11) (900)        
   . Custo de oportunidade – capital 
(item e) 

(5.000)        

    . Contabilidade (item e) (129)        
    . Escrita fiscal (item e) (65)        
    . Pessoal (item e) (81)        
    . Informática (software) (item e) (333)        
         
(=) Resultado da unidade 40.443        

 
Quadro 35 - Demonstração do resultado em 30/X2 – loja exemplo - modelo proposto 
 

Observação - na formação do preço de venda foi agregado o custo de oportunidade sobre o valor dos 
estoques. 

* 6,4% sobre $ 409.518 
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Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 30/X2 – modelo proposto 

ATIVO PASSIVO 
Circulante 839.700,56 Circulante -- 
Disponibilidades * 527.458,00 Fornecedores 590.000,00 
Valores a receber -- Contas a pagar -- 
Estoques – Centro Distrib 312.242,56   
Estoques – loja exemplo --   
    
Permanente 278.000,00 Patrimônio líquido 533.429,56 
Máquinas e equipamentos 100.000,00 Capital social 500.000,00 
Móveis e utensílios 50.000,00 Variações monetárias ** (12.742,44) 
Veículos 130.000,00 Lucros acumulados 46.172,00 
(-) Deprec. Acumulada  (2.000,00)   

Total 1.123.429,56 Total 1.123.429,56 
 
  Quadro 36 - Posição patrimonial da empresa PADRÃO em 30/X2 – modelo proposto 
 
* Disponibilidades - saldo inicial $ 170.000, mais recebimento de vendas $ 409.518, menos 
pagamentos (custos e despesas variáveis e fixas $ 369.075, menos CMV $ 315.015, menos 
depreciação $ 2.000).  
** Variações monetárias - saldo inicial $ 15.512,44, menos $ 2.770 (custo de oportunidade 
sobre os estoques, conforme Q27 a 32). 
 

4.4 - Análise dos resultados do estudo de caso 

Sobre o quadro comparativo a seguir, temos a evolução do patrimônio 

líquido apenas do resultado do estudo de caso formulado, não sendo uma 

regra, pois a variação decorre do período definido para a análise, dos 

valores trabalhados e dos critérios adotados.  

Comparativo - Evolução do patrimônio líquido 
Data MS - Modelo Societário MP – Modelo Proposto MP/ MS 

31/12/X0 500.000 - Q9 500.000 - Q9 1,0000 
16/X1 500.000 - Q13 476.908 - Q15 0,9538 
30/X1 500.000 - Q19 484.488 - Q20 0,9690 
30/X2 541.004 - Q34 527.700 - Q36 0,9754 

 

   Quadro 37 - Comparativo - Evolução do patrimônio líquido 
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A diferença dos resultados obtidos entre os dois modelos é significativa, 

considerando que reconhecemos apenas os efeitos do custo de 

oportunidade, armazenagem, contribuição das áreas da administração, 

especificamente da contabilidade, escrita fiscal, pessoal, software, por um 

curto período e trabalhando com valores citados. 

A diferença entre os valores em 30/X2, de $ 13.304,00 (527.700 - 541.004), 

representa o percentual de 3,1982% sobre $ 416.000, ou seja, sobre o valor 

nominal das vendas médias de cada loja, conforme constatado na pesquisa. 

Ao ano, representa o valor de $ 159.648,00 cada loja. Considerando 12 

(doze) lojas atendidas em média cada depósito ou centro de distribuição, 

totaliza-se $ 1.915.776. Cada empresa tem em média 5 (cinco) depósitos, 

atendendo 12 (doze) lojas cada um, teremos 60 (sessenta) lojas no total, 

chegando ao valor significativo de $ 9.578.880,00 ao ano. 

Caso se efetuasse a alocação da contribuição de todas as áreas da 

administração corretamente, sob a ótica do modelo de gestão econômica, a 

tendência seria de aumentar consideravelmente a diferença do patrimônio 

líquido, entre o modelo societário e o modelo proposto. 

Podemos afirmar que a não adoção de outros critérios de mensuração 

(Gecon ou outros modelos) pelas empresas do ramo comercial varejista 

pode colocar em risco a própria continuidade das mesmas, face ao alto 

montante de variação do patrimônio líquido encontrado. 

Espera-se que este trabalho tenha contribuído para a formulação de um 

modelo de apuração de resultado mais completo, conforme destaca Ponte 

(2001:220), ao abordar as principais transações do ciclo de compras e 

vendas em seu estudo: 
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“...convém destacar que a estruturação de um modelo completo 
das redes de varejo requer a utilização de conceitos econômicos 
também para a mensuração dos impactos das transações 
relacionadas com as demais atividades de suporte... tais como 
contabilidade, recursos humanos e processamento de dados”.  

As demais áreas de suporte (da administração, como compras, marketing, 

tesouraria, financeiro, orçamento, auditoria) não foram contempladas neste 

estudo, por depender de uma pesquisa in loco que comprovasse os valores 

de mercado praticados e a contribuição efetiva que as mesmas prestaram 

para as lojas (pontos de vendas) e para os depósitos (centros de 

distribuição). Para conseguir realizar esta tarefa, demanda tempo e atuação 

integral em alguma empresa, fato não possível neste momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    125

 

 

 

 

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

A presente pesquisa teve como objetivos gerais identificar os modelos de 

apuração de resultado usados pelas empresas pertencentes ao ramo 

comercial varejista e quais são os critérios de avaliação de suas lojas ou 

pontos de vendas, comprovando-se que as mesmas empregam basicamente 

os critérios do modelo fiscal ou societário. Este fato não é exclusivo das 

empresas pesquisadas, sendo constatado através de contatos informais 

(decorrentes da atividade profissional) que outras organizações localizadas 

nas regiões sul e sudeste também têm muitas dificuldades em formular um 

método de avaliação eficaz. 

Foi constatado que a maior dificuldade das empresas está na modelagem de 

outros modelos de avaliação e apuração de resultado que agregam tópicos 

econômicos ao modelo contábil, como custo de oportunidade, custo de 

armazenagem e a alocação da contribuição efetiva das áreas da 

administração aos pontos de vendas, sendo estes fatores considerados 

críticos para que as empresas consigam uma correta avaliação das 

unidades. 

Foi proposto um modelo de apuração de resultado para redes de varejo 

baseado especificamente no Gecon, para ser aplicado sobre os fatores 

críticos identificados, que possibilite avaliar corretamente o resultado destas 
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empresas, com base nos conceitos de custo de oportunidade sobre o capital 

e estoques, custo de estocagem, efeitos temporais e alocação da 

contribuição efetiva dos setores da administração, especificamente das 

áreas da contabilidade, escrita fiscal, pessoal e informática (software). Este 

modelo atende aos requisitos de assegurar o processo de gestão, 

fornecendo informações úteis, objetivas, confiáveis, oportunas, que 

subsidiem decisões que levem à otimização do resultado econômico das 

organizações, refletir os impactos das transações ocorridas, demonstrar a 

contribuição de cada área para o resultado global da empresa; que o 

patrimônio líquido das redes varejistas corresponda ao efetivo valor 

econômico das organizações. 

Através do estudo de caso criado, comprovou-se que o mesmo atende às 

necessidades com as características das empresas pesquisadas, apontando 

para uma variação relevante nos resultados obtidos entre o modelo 

societário e o modelo proposto, fator este que pode determinar o sucesso 

das empresas ou até mesmo sua continuidade. 

Um aspecto importante a observar é que as empresas precisam ser melhor 

estruturadas, devem profissionalizar seu modelo de gestão e sistema de 

informações. Deve passar por uma reorganização e qualificação de seu 

corpo gerencial, para possibilitar empregar outros critérios de mensuração. 

Objetiva-se que este trabalho ofereça uma contribuição adicional para a 

formulação de modelos de apuração de resultado para as redes varejistas e 

outros segmentos empresariais, complementando sugestões oferecidas por 

outros pesquisadores, para que as mesmas implementem novos métodos de 

mensuração e tenham informações mais justas e precisas para fundamentar 

suas tomadas de decisões. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO PADRÃO 

Cuiabá – MT, outubro de 2002. 

À 

Empresa ............................... 

Att.: 

 

Prezados Senhores: 

Ref.: Pesquisa de campo – Formulação de um Modelo de Gestão – Redes de Varejo 

- Dissertação – Mestrado em Controladoria e Contabilidade – FEA/USP 

Valdir Cereali, professor da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, de Campo 

Grande – MS, mestrando em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade – Universidade de São Paulo – FEA/USP 

(Telefone 11 3091-5820 - Malú II), vem à V.Sas. requerer colaboração para o objeto 

de pesquisa de sua dissertação, sob orientação do Prof. Doutor Armando Catelli 

(http://www.eac.fea.usp.br/   docentes). 

Parte-se da premissa de que a grande parte das empresas varejistas 

utilizam modelo de avaliação de desempenho e de mensuração de 

resultados que não refletem corretamente a variação de riqueza, em função 

de serem baseados na contabilidade financeira (que segue os princípios de 

contabilidade geralmente aceitos, adotando o custo histórico como base de 

valor) e efetuando “rateio” dos custos da administração às unidades.  

A proposta básica do trabalho é de propor um modelo de gestão: “Definição 

do estilo de gestão (existência de planejamento e controle); papéis e 
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posturas gerenciais (grau de participação nas decisões),  poderes e 

responsabilidades (grau de autonomia) dos gestores;  processo de gestão, 

critérios de avaliação de desempenho dos gestores e da gestão”, com base 

nos fundamentos do modelo de gestão econômica – GECON 

(http://gecon.com.br), linha de pesquisa da FEA/USP, que possibilite efetuar 

a mensuração de um resultado econômico correto para cada área da 

administração, para cada ponto de venda, e para a organização como um 

todo. 

Pelo exposto, solicita vossa contribuição, através de entrevista pessoal a ser 

agendada conforme vossa conveniência, respondendo as questões do 

questionário anexo e fornecendo os modelos de relatórios usados, 

objetivando conhecer o modelo de gestão adotado por vossa empresa / 

grupo empresarial. Enfatiza-se que todas as informações prestadas serão 

utilizadas estritamente como objeto de pesquisa, havendo sigilo perante 

terceiros e não identificando os dados com a respectiva empresa no 

trabalho. Outras restrições solicitadas serão consideradas. 

Após a conclusão do trabalho e defesa pública da dissertação, compromete-

se a fornecer um exemplar para vossa empresa, objetivando que o mesmo 

possa ser útil.  

Grato pela atenção. 

 

Cordialmente, 

Valdir Cereali 

Fone (67) 354-3309 /  valdirc@ucdb.br   /   vcereali@uol.com.br  

Rua Guarataia, 128 – Novo Minas Gerais 

CEP 79034-390 – Campo Grande – MS 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

Departamento de Contabilidade e Atuária 
Mestrado em Controladoria e Contabilidade 

Valdir Cereali 
 
Dissertação - título: 
Contribuição à formulação de modelos de apuração de resultado para a 
atividade comercial varejista - um enfoque de sistema de informação de 
gestão econômica 

 

QUESTIONÁRIO – PESQUISA DESCRITIVA 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Nome(s) e cargo(s) do(s) entrevistado(s): 

 

Data da entrevista: 

 
 

2 - DADOS DA EMPRESA 

Razão social: 

Nome de fantasia: 

Data de fundação: 

Ramo de atuação no varejo 

Área geográfica de atuação 

Distribuição de vendas por categorias (linhas) de produtos 

Há formalização da missão, crenças e valores da empresa? Sim ___  Cite-os (anexo)    Não ____ 

 
Conceitos: 
Missão - Contempla os seguintes pontos, de forma genérica e flexível: valores fundamentais da 
entidade; produtos e serviços oferecidos; mercado de atuação e clientela a ser atendida. 
Crenças: São as convicções 
Valores: São as apreciações subjetivas que revelam as preferências das pessoas, segundo as 
tendências e influências sociais a que estão submetidas, como considerações sobre o meio 
ambiente, qualidade, ética no relacionamento com clientes e fornecedores, valorização dos 
funcionários, responsabilidade para com a comunidade e órgãos públicos, etc. 
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3 - DADOS DA GESTÃO EMPRESARIAL 
 

1. Da estrutura organizacional: 

a. Há formalização da estrutura organizacional (manual de organização)?  Sim _____ Não ____ 

b. Estrutura - Administração: centralizada  _____  descentralizada _____ 

                    - Área comercial: centralizada ___  descentralizada ___  Local ___  Por região ____  

c. Quantidade de pontos de vendas: total _____ próprios _____ alugados _____ 

d. Quantidade de funcionários: total _____ administração ____ pontos de vendas ____ 

e. Depósitos: central ______        por regiões ______ 

Organograma da empresa (fornecer cópia) 

 

2. Do Modelo de gestão 

a. A política administrativa-financeira e comercial é centralizada na administração?   

    Sim ____   Não ____   Totalmente ____    Parcialmente _____    Outros ___________________ 

b. Compras - Centralizada na administração?  Totalmente _____ Parcialmente _____ 

   - Os gerentes participam do processo?  Regionais: Sim ___  Não ___ Lojas: Sim ___ Não ___ 

   . Fazem sugestão dos produtos ___  Definem os produtos ___ Outro _____________________ 

c. Estocagem  - Local de entrega dos produtos adquiridos junto aos fornecedores 

    Diretamente no(s) depósito(s) _____         Diretamente nas lojas _____ 

     - O nível de estocagem é definido: pela administração _____    Pelas lojas _____ 

     - Possui níveis ou limites: mínimo _____    máximo _____  

d. Distribuição dos produtos  

     - Dos depósitos para as lojas – frota: própria _____     terceirizada ____ 

     - Aos clientes – frota: própria _____    terceirizada _____ 

     - Periodicidade de reposição dos estoques: semanal _____     quinzenal ____    

       Outra ____________________________________________________________________ 

e. Vendas 

. A precificação é efetuada:  

   Pela administração _____   Gerentes Regionais _____    Gerentes de lojas ______   

   Áreas que participam do processo: compras ___  vendas ___  financeira ____ Outra _________ 

. Mix de produtos – definido pela administração ____  Gerentes Regionais ____  Ger. de lojas ___ 

  Há participação – dos gerentes regionais _____      dos gerentes de lojas _____ 
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f. Política de crédito: 

   Definida pela administração _____   Gerentes Regionais ______   Gerentes de lojas ______     

   Área comercial _____     Área financeira _____   Outra área: ___________________________ 

   As lojas podem vender fora das normas, mediante responsabilização do gerente? Sim __ Não __ 

g. Sistema de informática: 

    - Próprio ____   terceiros _____    On-line?  Totalmente ____   Parcial ____   

    - Interligação: Lojas / administração / depósitos _____    Lojas / depósitos ______ 

     Obs.: _____________________________________________________________________  

h. Planejamento e orçamento 

. Possui processo de planejamento e orçamento? 

  Sim ____   Não ____ centralizado ____ descentralizado ____ 

. Período projetado: 1 ano ____   2 anos ____    3 anos ____   Outros _____________________ 

. Etapas do processo de planejamento e orçamento 

  Formulação das diretrizes estratégicas – mês _________   Quantificação ou mensuração – mês 
__________   Análise / ajustes – mês _____________   Aprovação – mês ______________ 

. Critérios considerados no processo orçamentário: 

   contabilidade societária ____   contabilidade gerencial ____ 

 
3. Forma de avaliação de desempenho e remuneração das áreas 

a. Administração – remuneração: fixa  _____  variável _____  

    Critério de avaliação de produtividade ____________________________________________ 

b. Gerentes Regionais – remuneração: fixa _____   variável _____   

    Critério de avaliação de produtividade ____________________________________________ 

c. Gerentes de lojas – remuneração: fixa ____  variável ____   

    Critério de avaliação de produtividade ____________________________________________ 

d. Há separação entre vendas mercantil e financeira? Sim  _____      Não  _____ 

 
4. Apuração do resultado dos pontos de vendas 

a. Baseada nos critérios da contabilidade financeira / societária  ____    contabilidade gerencial ____ 

b. Método de custeio utilizado: Custeio por absorção _____ Custeio direto____    ABC _____  

    Outro método ______________________________________________________________ 

c. Critérios de mensuração considerados - Valor histórico (contabilidade financeira/societária) ____     

   Custo de oportunidade (capital – abertura da loja) ______       Custo de armazenamento _______    
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   Custo de estocagem  _____   Valor do dinheiro no tempo  _____    Outros __________________ 

d. Efetua rateio dos setores da administração para os pontos de venda? Sim ____   Não ____ 

Qual o critério utilizado? ___________________________________________________________ 

Anexar cópia do(s) relatório(s) de apuração utilizado(s). 

 

 

Observações (utilizar o verso se necessário): 
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