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o PLANEJAMENTO E O GERENCIAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIROS COMO 

INSTRUMENTOS DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE DAS ~ICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS - ESTUDO DE CASO: RESTAURANTE BUONGUSTAIO 

RESUMO 

Autor: Valmir Cirilo dos Santos 

Orientador: Professor Istvan Karoly Kasznar - PhD 

O presente estudo objetivou identificar as principais causas da mortalidade das micro e 

pequenas empresas brasileiras e como os instrumentos de planejamento e gerenciamento 

econômico-financeiros podem reduzir esta mortalidade. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre as micro e pequenas empresas (MPE) em que se 

identificaram: as definições, as principais características, a importância, as principais necessidades 

e dificuldades, a taxa de mortalidade e os fatores de mortalidade desse segmento de empresas. 

Dessa forma, verificou-se que as MPE têm grande importância na economia e sociedade 

brasileiras. A maioria expressiva (98%) das empresas brasileiras é classificada como MPE, sendo 

elas responsáveis por 43% da oferta de empregos e por quase a metade de toda a receita e valor 

da produção do país. 

O trabalho abordou pesquisas mostrando que as taxas médias de mortalidade das empresas 

brasileiras são significativas e preocupantes, podendo atingir índices próximos a 60% somente no 

primeiro ano de sua constituição, em alguns Estados do Brasil. Este fenômeno não pode ser 

atribuído a um fator isoladamente, mas a um conjunto de fatores ambientais, técnicos, 

administrativos e outros mais que, combinados, podem ampliar os riscos de fechamento das 
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empresas. No entanto, grande parte dos estudos aponta problemas de origem financeira como um 

dos principais fatores condicionantes da mortalidade das MPE. 

As necessidades mais prementes nas MPE, identificadas na pesquisa bibliográfica, foram: 

instrumentos de planejamento e gestão, treinamento especializado, capital de giro, crédito a taxas 

compatíveis com a rentabilidade e formalização dos processos. 

A pesquisa principal do trabalho é o estudo de caso abordando a experiência vivencial de 

implantação, planejamento, gerenciamento e controle do Restaurante Buongustaio em Brasília, 

nos seus 10 meses iniciais de funcionamento. Foram abordadas as principais dificuldades, 

problemas enfrentados e soluções envolvendo planejamento, gestão, recursos humanos, capital de 

giro e atendimento a clientes, dentre outros. 

o estudo de caso possibilitou a aferição de vários conceitos e conteúdos abordados na 

pesquisa bibliográfica e conclui-se que a utilização dos instrumentos de planejamento e 

gerenciamento econômico-financeiros, como: plano de negócios, análise econômico-financeira, 

gerenciamento do fluxo de caixa e de capital de giro, fornece importante contribuição para a 

sobrevivência e crescimento da micro e pequena empresa, reduzindo o seu risco de falência ou 

mortalidade prematura. 
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THE ROLE OF ECONOMIC AND FINANCIA L PLANNING IN THE REDUCTION OF 

FAILURES OF SMALL BUSINESSES-

CASE STUDY: BUONGUSTAIO RESTAURANT 

Author: Valmir Cirilo dos Santos 

Orientation: Professor lstvan Karoly Kasznar - PhD 

SUMMARY 

The present paper identifies the main causes of failures of small businesses in Brazil and 

points out the role of economic and financiai planning and management in the reduction of those 

failures. 

The paper focuses on the following elements mentioned in existing bibliography on small 

businesses: definitions, characteristics, importance, needs, principie difficulties of small enterprises, 

and rate of mortality of this sector of the economy. This study underscores the relevance of small 

businesses to society and the economy as a whole. The majority (98%) of enterprises is classified 

as a small businesses, which are responsible for 43% ofthe supply ofjobs and for almost half of all 

the revenue and production value in the country. 

Furthermore, this study examines research that shows that the failure rate of Brazilian 

enterprises is sizeable and worrying, reaching almost 60% during their first year of existence in 

some states. This phenomena can be attributed not to a single factor but to several causes -

environmental, technical, administrative, among others - that can increase the risk of failure. 

However, research suggests that financiai issues are the main cause of failure for small businesses. 

The bibliography research indicates that the most urgent needs of small businesses are: 

better management and planning instruments, specialized training, cash flow, financing at rates 

compatible with revenue and professional management. 
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The mam source of research of the paper is the study of the creation, planning, 

management and administration of the Buongustaio restaurant in Brasília during its first ten 

months in operation. The restaurant' s main difficulties were examined, as well as creative solutions 

involving planning, management, human resources, cash flow, interaction with c1ients, among 

other issues. 

This case study employs concepts and ideas mentioned in the bibliography and concludes 

that the use of economic and financiaI planning and management instruments such as business 

plans, economic and financiaI analysis, cash flow management, can contribute positively towards 

the survival and growth of small businesses, reducing the rate of premature failures. 



1. o PROBLEMA 

1.1. INTRODUÇÃO 

Os empreendimentos de pequeno porte têm grande importância na economIa e 

sociedades brasileiras, uma vez que se constituem num de seus pilares de sustentação, em 

razão de sua quantidade, abrangência, capilaridade, capacidade de geração de empregos e 

distribuição de renda. 

Essa importância pode ser verificada observando-se os dados de pesquIsa do 

SEBRAE, mostrando que no período de 1990 a 1999, foram constituídas 4.942.424 empresas 

no Brasil, dentre as quais 2.669.446 (54,2%) se enquadram como microempresas. O 

levantamento mostra também que as Micro e Pequenas Empresas - MPE destacam-se na 

economia nacional pois: 

a) representam 98% da totalidade de empresas do Brasil, posição em 1.994; 

b) têm participação de 28,2 % no montante da produção industrial nacional e de 43,1 % de 

toda a receita/valor da produção total do país; 

c) representam 43,4% da população ocupada economicamente. 

Diante de um contexto de grande significância econômica e social que representam as 

MPE para o país, é preocupante a alta taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas 

brasileiras nos primeiros anos de atividade. Diversos estudos têm demonstrado que os novos 

empreendimentos vêm tomando caminhos errados. 

Kasznar (1987: p.39) mostra que "".a taxa de falências é maior entre as empresas 

novas, até 5 anos de idade, que entre firmas antigas. Amostragem de 3 85 pequenas, médias e 

grandes empresas do estudo mostrou claramente que 68,8% das falências acontecem até os 

cinco anos de idade das empresas". 
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Chiavenato (1995, p.ll) afirma que " ... a mortalidade infantil de nossas empresas e 

elevadíssima". Resnik (1990, p.2) faz constar que" ... aproximadamente 80% de todos os novos 

empreendimentos no Brasil fecham suas portas nos primeiros dois anos e muitos não chegam 

nem mesmo a completar um ano de atividade". 

A mortalidade prematura das empresas impacta negativamente os credores, o governo 

e toda a base da economia. Este sombrio cenário levantado por Kasznar e Resnik, no final dos 

anos 80 e início dos anos 90, continua rondando as portas das empresas brasileiras, conforme 

estudos realizados mais recentemente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE. 

o SEBRAE realizou pesqUisa em doze Unidades da Federação, no período de 

agosto/98 a junho/99. Na primeira fase, apurou-se a taxa de mortalidade das empresas para até 

três anos de criação das mesmas. Conforme a Unidade da Federação, essa taxa variou de cerca 

de 30% até 61 %, no primeiro ano de existência da empresa, de 40% até 68%, no segundo ano, 

e de 55% até 73%, no terceiro período do empreendimento. 

o fenômeno da mortalidade infantil das MPE não pode ser atribuído a um fator 

isoladamente e, sim, a um conjunto de fatores ambientais, técnicos, administrativos e outros 

mais que, combinados, podem ampliar os riscos de fechamento das empresas. No entanto, 

grande parte dos estudos aponta problemas de origem financeira como um dos principais 

fatores condicionantes da mortalidade das MPE. 

o planejamento e o gerenciamento econômico-financeiros têm se destacado como 

instrumentos fundamentais na gestão de grandes empresas, pois permite que os dirigentes 

visualizem antecipadamente os investimentos pertinentes, as necessidades e o excesso de 

caixa e tomem as medidas cabíveis para obtenção do melhor resultado. Já nas pequenas 

empresas, as finanças geralmente são administradas de forma intuitiva pelos proprietários, 

sem um controle e planejamento adequados, o que compromete a sua sobrevivência e o seu 

sucesso. 



Diante da expressIva participação das mIcro e pequenas empresas na economIa 

nacional, toma-se fundamental para a sociedade brasileira um conjunto de estudos sobre as 

causas da alta mortalidade das MPE nacionais e o estabelecimento de mecanismos e soluções 

factíveis para uma sensível diminuição do fechamento prematuro destes empreendimentos. 

Neste contexto, o estudo de caso abordando a implantação do Restaurante Buongustaio 

em Brasília, será apresentado sem o intuito de criar um padrão de comportamento no ramo de 

restaurantes, mas com a intenção de fornecer à sociedade e principalmente aos futuros micro e 

pequenos empresários, uma contribuição prática com o relato e a análise da experiência 

vivenciada na referida empresa. Além disso, poderão ser aferidos os preceitos de 

planejamento e gerenciamento econômico-financeiros abordados na pesquisa bibliográfica. 

Assim, o problema desta dissertação é: como o planejamento e o gerenciamento 

econômico-financeiros podem reduzir a mortalidade das micro e pequenas empresas') 

1.2. OBJETIVOS DE ESTUDO 

Objetivo final: 

Identificar as principais causas da mortalidade das MPE e a partir disto, mostrar os 

instrumentos do planejamento e do gerenciamento econômico-financeiros que podem reduzir 

esta mortalidade, mediante estudo de caso. 

Objetivos intermediários: 

• identificar na literatura quais as definições e principais características das mIcro e 

pequenas empresas~ 

• levantar a importância das MPE para a sociedade brasileira~ 

• identificar na bibliografia selecionada as principais necessidades e dificuldades 

enfrentadas pelas MPE~ 

• identificar estudos sobre o ciclo de vida das empresas~ 



.j. 

• levantar as principais ferramentas de planejamento e gerenciamento econômico-

financeiros; 

• realizar estudo de caso sobre uma pequena empresa - Restaurante Buongustaio, 

relatando e analisando a experiência vivenciada pelos sócios no seu 10 ano de 

funcionamento, focando o planejamento e o gerenciamento econômico-financeiros. 

1.3. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Muito dificilmente um projeto se constitui como um corpo ideal que engloba todos os 

aspectos e facetas abrangentes da análise de determinado assunto. O estudo, ora em projeto, 

pretende analisar a experiência vivenciada por três sócios que, mesmo exercendo outras 

atividades profissionais, resolveram constituir uma pequena empresa. O estudo abrange o 

período de 1999 a 2000, abordando desde o planejamento para implantação da empresa, até os 

seus primeiros dez meses de funcionamentos, ocasião em que, a empresa foi transferida a 

terceiros devido a problemas financeiros e de gestão,. 

Pretende-se explorar pesquisas realizadas pelo SEBRAE e por outros autores, sobre 

falências e fechamentos de pequenas empresas, com vista a identificar os seus fatores 

condicionantes. Com isso, espera-se fazer comparações entre os dados resultantes destes 

estudos e pesquisas e os colhidos junto à empresa analisada. 

Sob o foco da administração financeira, deseja-se mostrar que forma a utilização de 

instrumentos econômico-financeiros auxilia a pequena empresa no seu planejamento e 

controle, melhorando a sua sobrevivência e reduzindo a sua taxa de mortalidade. 

A abrangência do estudo será mais focada no início de funcionamento das MPE, período 

em que há a incidência da maior taxa de mortalidade. No entanto, espera-se que os resultados e 

análises valham para qualquer período de funcionamento de uma empresa. 



5 

2. METODOLOGIA 

2.1. TIPO DE PESQUISA 

o critério de classificação de pesquisa utilizado foi o proposto por Vergara (2000), que 

estipula critérios básicos quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva e explicativa. Descritiva, porque visa descrever 

todo o histórico de dados relativos à criação e condução da empresa pesquisada. Explicativa, 

porque pretende justificar os motivos de determinados fenômenos ocorridos com a empresa 

Buongustaio Restaurante e mostrar quais os fatores responsáveis por tais ocorrências. 

Quanto aos meios, a pesquisa foi: de campo, documental, bibliográfica e estudo de caso. 

Pesquisa de campo, pois foram colhidas entrevistas e relatos dos dirigentes do Buongustaio e 

outros dados do conhecimento interno da empresa. Documental, porque foram utilizados 

documentos internos da empresa, como livro-caixa e balancetes. Bibliográfica, pois foram 

utilizados material e pesquisas publicadas em livros e outras publicações acessíveis ao público 

em geral. Estudo de caso, pois a pesquisa contempla uma determinada empresa com caráter de 

profundidade e detalhamento. O autor desta dissertação era um dos dirigentes da empresa no 

período pesquisado. 

2.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

O UnIverso da pesqUIsa realizada é constituído pelas mICro e pequenas empresas. A 

amostra constituída pelo Restaurante Buongustaio foi definida pelo critério de acessibilidade, 

conforme a classificação proposta por Vergara (2000, p. 51), pois longe de qualquer 

procedimento estatístico, selecionou-se elementos pela facilidade de acesso a eles. 
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2.3. COLETA DE DADOS 

A coleta dos dados foi realizada por meio de: 

• pesquisa de campo com relato de fatos vivenciados pelo autor no período em que 

era dirigente da empresa pesquisada e entrevistas e relatos dos outros dois 

dirigentes; 

• pesquisa documental mediante acesso a documentos internos da empresa, como 

livro-caixa e balancetes; 

• pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, teses e dissertações com dados e 

informações pertinentes ao assunto. 

2.4. TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados coletados foram tratados de forma qualitativa de modo a fornecer os resultados 

econômico-financeiros para análise. Foram calculados os principais índices e indicadores para a 

análise da situação econômico-financeira da empresa. Também foram elaborados os fluxos de 

caixa para identificação da capacidade de geração de recursos da empresa. 
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3. A MICRO E PEQUENA EMPRESA 

3.1. DEFINIÇÃO 

Antes da definição e dimensionamento de micro e pequenas empresas, a definição de 

empresa torna-se necessária. O termo empresa é bastante empregado no mundo atual, 

inclusive sob os aspectos jurídico, social, econômico e financeiro. 

Demac (1990) apud Lezana (1996, p.2), define: "Empresa é um lugar onde se cna 

riqueza e que permite pôr em operação recursos intelectuais, humanos, materiais e financeiros 

para extrair, produzir, transformar ou distribuir bens e serviços, de acordo com objetivos 

fixados por uma administração. De maneira geral, estes objetivos se relacionam, em maior ou 

menor grau, com a ambição de ganho e com o benefício social." 

Na definição de Borinelli (1998), " ... de uma forma bastante geral, uma empresa nada 

mais é do que uma pessoa ou um grupo de pessoas que, desenvolvendo trabalhos de forma 

conjunta, busca atingir objetivos utilizando-se da gestão de recursos humanos, materiais e 

financeiros. Estes objetivos empresariais normalmente variam à medida que a empresa se 

desenvolve. São divididos em diretos e indiretos e estão definidos, na maioria das vezes, em: 

produção ou venda de bens de consumo e de produção, prestação de serviços, atendimento às 

necessidades dos clientes/consumidores, finalidades sociais, lucro e sobrevivência". 

A classificação das empresas no Brasil quanto ao seu porte, em mICro, pequenas, 

médias e grandes é inevitável nos dias de hoje, já que isenção de impostos, obtenção de 

créditos, registros, incentivos etc. acontecem em função do tamanho da empresa. Assim, 

existem inúmeros critérios adotados pelo IBGE, Receita Federal, SEBRAE, bancos e 

entidades de classes, para identificar o porte de uma empresa. 

Os critérios para estabelecimento do porte da empresa vanam segundo os países. 

Podem ser do tipo quantitativo, quando refere-se ao número de trabalhadores, ao volume de 

negócios, aos ativos fixos totais e ao balanço de resultados operacionais; ou do tipo 
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qualitativo, quando refere-se às formas de relações da empresa, às formas de gestão e ao 

processo de sucessão. 

A classificação de porte de empresa de acordo com o critério do número de 

empregados - Quadro 1, é de grande utilidade por permitir comparações estatísticas nacionais 

e internacionais, sobretudo no contexto de grande pressão inflacionária, que dificulta a adoção 

de critérios mais estáveis de classificação de porte baseado em receita. Este critério é o mais 

utilizado pelo SEBRAE para determinação do porte da empresa: 

Quadro 1 - Classificação das Empresas Brasileiras por Porte e Setor- n° de Empregados 

Fonte: SEBRAE 

De 10 a 49 

De 50 a 99 

Acima de 100 

De 10 a 49 

De 50 a 99 

Acima de 100 

A Receita Federal preocupa-se com o faturamento das empresas para proceder a 

classificação. A Lei n° 9317 de 05/12/96 instituiu o SIMPLES - Sistema Integrado de 

Pagamento de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. De 

acordo com a referida lei, as empresas assim classificam-se: 

"Art. 2° - Para osfins dos disposto nesta Lei, considera-se: 

/ - microempresa, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita 

bruta igualou ÍI?ferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais): 

// - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha al(ferido, no ano

calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igualou 

inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais): 

11/ - empresa de médio e grande porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano

calendário, receita bmta superior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)." 



A Lei n° 9841 de 05/1 0/99 instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte. Com relação à definição de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, 

esta Lei define: 

"Art. 2" - Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3°, considera-se: 

1 - microempresa, a pessoa jurídica e firma mercantil individual que tiver receita 

bruta anual igualou inferior a R$ 244.000, ()O (duzentos e quarenta e quatro mil 

reais) : 

11 - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma individual que, nao 

enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 

(duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igualou inferior a R$ 1.200.000,00 (um 

milhào e duzentos mil reais). " 

Assim, ao passo que a Receita Federal e a União classificam o porte de uma empresa 

pelo faturamento anual, o SEBRAE utiliza o número de funcionários da empresa como seu 

principal critério de classificação. 

Em que pese o critério do número de funcionários ser bastante utilizado para definir o 

tamanho da empresa, há que se atentar também para as suas características funcionais e para o 

seu faturamento. Uma empresa financeira pode ter 30 funcionários, mas, ter volume de capital 

e de serviços de uma grande empresa devido à sua informatização. 

Assim, a adoção de uma forma global para agrupar este segmento de empresas pode 

gerar distorções, também porque a escala de valores e variações regionais é subjetiva, ou seja, 

o que para um setor de atividade pode ser grande para outro pode não ser. Também tem-se 

utilizado o termo empresa de pequena dimensão para caracterizar o universo de organizações 

denominadas de micro e pequenas empresas. 



10 

3.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Resnik (1990, p. 7 -8) afirma que: "O que caracteriza de forma especial a pequena 

empresa (além da exigência fundamental de que o proprietário-gerente administre e mantenha 

controle total sobre todos os aspectos da empresa) são os seus recursos muito limitados" 

Loucks (1988) apud Lezana (1996, p.4), enumera as seguintes características para as 

pequenas empresas: 

a) maior intensidade de trabalho em relação às grandes empresas; 

b) melhor aproveitamento dos talentos e energias individuais; 

c) relação maior entre empregos oferecidos e capital investido; 

d) tomam os indivíduos, incluindo os empregados, mais independentes; 

e) exploram mercados que não parecem atrativos para as grandes empresas. 

Sob o ponto de vista funcional e administrativo, Borinelli (1998) afirma: "" .as 

empresas de pequena dimensão: 

a) possuem capacidade de resposta rápida às oportunidades, ameaças e demandas surgidas no 

ambiente externo; 

b) possuem maior flexibilidade de adequação da tecnologia, qualidade e redução de custos, 

em função da fragmentação das atividades; 

c) são criadas e operam à imagem e semelhança do empreendedor; 

d) têm todos os setores administrados e controlados pelo empreendedor; 

e) realizam um pequeno volume de operações e transações". 

As empresas de pequena dimensão apresentam características peculiares, inerentes à 

sua estrutura e ao seu porte, diferenciando-as das grandes empresas. Normalmente, 

apresentam um controle individual do proprietário, com seu envolvimento em todas as 

decisões da empresa. Em decorrência desse controle individual centralizado, falta tempo 

disponível para elaboração de planejamento de seu empreendimento, o que provoca um 

crescimento desordenado, muitas vezes sem perspectiva de futuro. As estratégias são adotadas 
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de forma intuitiva pelo proprietário e ocorre pouca formalização destas. Como o sócio-

gerente controla a empresa, a estrutura administrativa deste tipo de empresas é bastante 

simples, minimizando, assim, os níveis hierárquicos, o que pode reduzir os custos e 

simplificar as tomadas de decisão. 

As empresas de pequeno porte possuem um contato muito próximo com o seu mercado 

consumidor. Com isso, conseguem responder mais rapidamente e eficientemente às mudanças 

ocorridas nele, bem como proporcionar alterações, inovações ou o aparecimento de novos 

bens ou serviços de acordo com a necessidade e interesse de seus clientes. Também 

apresentam-se mais aptas a adaptar seus produtos de acordo com os interesses, os costumes e 

as tradições da região na qual estão instaladas. 

Há um contato muito direto entre os proprietários-dirigentes e os funcionários, nas 

empresas de pequena dimensão. Isso facilita as negociações de ambas as partes, bem como 

permite aos funcionários obter conhecimento atualizado da situação da empresa. 

Muitas vezes, existe uma simbiose entre a MPE e a família. O patrimônio da família 

costuma estar envolvido nos assuntos da empresa, assim como todos os membros da família 

normalmente auxiliam de alguma forma nas atividades da empresa. Segundo Saviani (1995), 

outra característica importante encontrada nas MPE é a pouca utilização de máquinas e 

equipamentos sofisticados, sendo compensada pela adaptação de tecnologias e de métodos de 

gestão. 

Algumas MPE produzem peças e componentes para as empresas de maIOr porte, 

muitas vezes estimuladas pela própria empresa consumidora. Pode ocorrer transferências de 

conhecimentos e de tecnologias da empresa consumidora para que, com isso, os produtos 

possuam a qualidade e as especificações desejadas pela empresa que futuramente irá adquirir 

os produtos de empresas menores. 
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3.3. A IMPORTÂNCIA DAS MPE 

o Quadro 2 mostra a distribuição quantitativa e percentual da constituição de empresas 

e de microempresas registradas no Brasil, considerando o período entre 1990 e 1999: 

Quadro 2 - n° de Empresas e Microempresas constituídas no Brasil 

1990 526.757 342.853 65,1 

1991 498.493 327.681 65,7 

1992 430.665 283.976 65,9 

1993 497.204 239.139 48,1 

1994 511. 772 193.946 37,9 

1995 519.487 245.064 47,2 

1996 482.692 242.412 50,2 

1997 533.221 239.459 44,9 

1998 467.128 287.423 61,5 

1999 475.005 267.525 56,3 

4.942.424 2.669.478 54,0 

Fonte: SEBRAE, elaborado a partir de dados do DNRC - Departamento Nacional de Registro 
do Comércio. 

o levantamento do SEBRAE relativo a distribuição das empresas brasileiras por porte 

e setor - Quadro 3, mostra que os números do Quadro 2 são ainda mais representativos no 

contexto da economia brasileira: as micro e pequenas empresas representam 98% da 

totalidade de empresas do Brasil, posição em 1994. 
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Quadro 3 - Distribuição das Empresas Brasileiras por Setor e Porte 

Indústria 17,00 85,26 11,11 2,96 0,67 100,00 

Comércio 56,00 93,16 6,04 0,48 0,32 100,00 

Serviço 27,00 87,16 10,25 1,24 1,33 100,00 

100,00 90,17 8,06 1,16 0,65 100,00 

Fonte: SEBRAE, elaborado com dados do IBGE - Estrutura Produtiva Empresarial Brasileira -
1994. 

Também na distribuição da receita/valor bruto da produção industrial, as MPE têm 

participação importante (28,2%) no montante da produção industrial nacional, conforme 

demonstra o Quadro 4: 

Quadro 4 - Distribuição da Receita/Valor Bruto da Produção Industrial por Setor e Porte 

51,18 6,94 10,30 21,67 61,09 100,00 

Comércio (2) 32,70 23,04 22,30 9,53 45,13 100,00 

Serviço (2) 16,12 14,34 14,06 7,46 64,14 100,00 

100,00 13,40 14,82 15,41 56,37 100,00 

Fonte: SEBRAE, elaborado com dados do IBGE - Estrutura Produtiva Empresarial Brasileira -
1994. 
(1) Valor Bruto da Produção Industrial 
(2) Receita 

A participação das MPE torna-se ainda mais expressiva na economia nacional, quando 

considera-se também os montantes da receita/valor bruto das produções comercial e de 

serviços. Assim, conforme dados do IBGE - Estrutura Produtiva e Empresarial Brasileira -

1994, compilados por Borinelli (1998), a MPE nacional participa com 43,1 % de toda a 

receita/valor da produção total do país. 
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A oferta de empregos é outro parâmetro que comprova a importância da MPE no 

contexto nacional, com participação de 43,4% da população ocupada economicamente. No 

Quadro 5, apresentado a seguir, demonstra-se a participação das empresas na geração de 

empregos por Setor e Porte: 

Quadro 5 - Distribuição do Pessoal Ocupado por Setor e Porte 

Indústria 43,80 14,87 18,56 24,80 41,77 100,00 

Comércio 25,81 44,17 23,88 7,25 24,70 100,00 

Serviço 30,39 18,89 17,96 7,73 55,42 100,00 

100,00 23,66 19,75 15,08 41,51 100,00 

Fonte: SEBRAE, elaborado com dados do IBGE - Estrutura Produtiva Empresarial Brasileira-

1994. 

Percebe-se que o fator que ressalta a importância da pequena empresa é sua grande 

participação em termos de número de estabelecimentos, geração de empregos e de renda. 

Morelli (1994) também comprova isto em dados apresentados em sua pesquisa. Conforme 

consta de seu trabalho, em pesquisa de opinião pública realizada pelo IBOPE em novembro de 

1993, constatou-se que 91 % dos entrevistados consideram que as micro e pequenas empresas 

têm contribuído para a geração de empregos, e que 84% consideram que as MPE têm 

contribuído para reduzir os efeitos da crise. Convém alertar que estes dados foram extraídos 

de pesquisa de opinião pública e, por isso, ainda que ilustrativos, não devem ser colocados no 

mesmo grau de importância que os elementos extraídos de pesquisas feitas com os dados e 

informações coletados das próprias empresas. 

Resnik (1990, p.1-2) afirma que no final dos anos 80, surgiram no Brasil, a cada ano, 

cerca de 600.000 novas empresas. Nos EUA, nesse mesmo período, este número se aproximou 
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de um milhão. De acordo com Gracioso (1995, p.l O), o crescimento do setor brasileiro das 

pequenas empresas tem alcançado taxas anuais de 10%. 

Os anos 90 reservaram um cenário especial às pequenas empresas brasileiras. Tal 

cenário desenvolveu-se em função de diversos motivos, entre eles o fato de as grandes 

empresas e corporações terem sua flexibilidade, inovação e competitividade prejudicadas pelo 

gigantismo e burocracia existentes em suas estruturas. Por isso, este e mais inúmeros motivos 

deram inicio ao processo de desdobramento e subdivisão das grandes corporações em 

pequenos negócios. 

As razões que têm levado pessoas a criar seu próprio negócio podem ser classificados 

em dois grupamentos. O primeiro grupo, revelado através de uma série de estudos práticos, 

pode ser chamado de intenções pessoais dos novos empreendedores e dizem respeito a: 

a) construir grandes fortunas; 

b) independência profissional; 

c) fuga da rigidez e burocracia das grandes organizações; 

d) satisfação emocional de possuir seu próprio negócio. 

O segundo grupo é mais voltado para as razões de mercados, conforme expõe Gracioso 

(1995) e relacionam-se mais: 

a) às rápidas mudanças comportamentais e de satisfação de necessidades das pessoas, 

geradas através da complexidade da sociedade; 

b) ao grande encerramento de postos de serviços nas indústrias, gerado pelo avanço 

tecnológico dos fatores de produção e de gerência, que dá a esta mão-de-obra à disposição, 

quase sempre, dois destinos: transferência ao setores de serviços - composto, em sua 

grande maioria, por empresas de pequeno porte, ou; empreendimento de negócios 

próprios; 

c) às novas ideologias e tendências do setor público e estatal que conduzem à não-absorção 

de novos funcionários; 

d) à fragmentação ou desintegração das grandes empresas em pequenas unidades. 
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É possível, ainda, enumerar outros fatores que demonstram quão importantes são as 

MPE no contexto nacional: 

a) as MPE permitem a formação de uma classe empresária nacional, ao passo que boa parte 

das grandes empresas são multinacionais de origem estrangeira; 

b) fortalecem as economias municipais através do emprego e utilização de matéria-prima e 

mão-de-obra local, vez que muitos municípios brasileiros são pouco desenvolvidos e não 

abrigam médias e grandes brasileiras; 

c) estimulam a concorrência e diminuem a formação de cartéis, a concentração da produção 

e do poder econômico e político nas mãos de poucos. 

Não há como discordar de que o crescimento do número de pequenas empresas é uma 

tendência irreversível na economia brasileira. Este fenômeno não se restringe ao Brasil. Em 

todo o mundo, inúmeros estudiosos têm desenvolvido pesquisas sob os mais diversos aspectos 

que norteiam as empresas de pequena dimensão e concluem pela sua significância nas 

economias. 

Gibb escreveu um artigo, em 1993, sobre fatores-chaves na política e desenvolvimento 

das pequenas e médias empresas, no qual está enumerada uma série de dados a respeito da 

participação destas organizações no cenário sócio-econômico mundial. Inicialmente, destaca 

que: "" .em muitas economias continentais o grande avanço das pequenas e médias empresas 

deu-se em função do grande espaço ocupado pela área de serviços que, até poucas décadas 

atrás, era ocupado pelas economias comercial e industrial. Prova disto é que, na Dinamarca e 

na Holanda, a fatia relativa de empregos na área de serviços é próxima a 70%. Já em Portugal 

e na Grécia o ramo de serviços ocupa 44% e 48%, respectivamente". 

É notório que o setor de serviços vem ocupando um lugar de destaque na maioria dos 

países que outrora tiveram sua economia sustentada pela atividade manufatureira. A 

urbanização das populações, o avanço tecnológico, a automação das indústrias e, ainda, a 

busca por melhoria de qualidade de vida são alguns fatores que impulsionam o crescimento 

deste setor nos países industrializados. 
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o estudo de Gibb (1993) mostra, entre outras coisas, que: 

a) firmas com menos de 100 empregados têm 69% do total de empregos na Itália e 46% nos 

Estados Unidos; 

b) a fatia total das pequenas e médias empresas (menos de 500 empregados) varia em torno 

de 67% no Japão, 69% na Suíça e 74% na Itália; 

c) no Brasil, as micro, pequenas e médias empresas representem 99% do total de empresas 

existentes; 

d) na Inglaterra, houve um aumento de 14% em 1963 e 24% em 1986, de empregos em 

manufatura, em pequenas empresas e quase nenhum aumento nas médias empresas. 

Além da relevância sócio-econômica, as MPE oferecem contribuições em todos os 

campos. As principais contribuições destacadas por Souza (1995, p.25) são: 

a) estímulo à livre iniciativa e à capacidade empreendedora; 

b) relação capital/trabalho mais harmoniosa; 

c) possível contribuição para a geração de novos empregos e absorção de mão-de-obra, seja 

pelo crescimento das pequenas empresas já existentes ou pelo surgimento de novas; 

d) efeito amortecedor dos impactos do desemprego; 

e) efeito amortecedor das conseqüências das flutuações na atividade econômica; 

f) manutenção de certo nível de atividade econômica em determinadas regiões; 

g) contribuição para a descentralização das atividades econômicas, em especial na função de 

complementação às grandes empresas; 

h) potencial de assimilação, adaptação, introdução e, algumas vezes, geração de novas 

tecnologias de produto e de processo. 

Com base nas considerações das pesquisas e dos diversos autores citados, conclui-se 

que a importância das empresas de pequena dimensão é incontestável. Chiavenato (1995, p.3) 

faz uma boa fundamentação sobre isto ao afirmar que: " ... as pequenas empresas constituem o 

cerne da dinâmica da economia dos países, as impulsionadoras do mercado, as geradoras de 

oportunidades, as proporcionadoras de empregos mesmo em situações de recessão. Boa parte 

da oferta de empregos nos países adiantados provém das empresas de pequeno porte, ao passo 

que as grandes empresas estão reduzindo seus quadros de pessoal". 
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3.4. AS PRINCIPAIS NECESSIDADES E DIFICULDADES 

Cândido & Abreu (2000) aponta que diversas pesquisas realizadas no Brasil, com o 

objetivo de realizar um diagnóstico quanto às necessidades e problemas enfrentados pelas 

pequenas empresas, podem ser categorizados sob alguns determinados aspectos elencados no 

Quadro 6, a seguir: 

Quadro 6 - Principais Necessidades e Dificuldades enfrentadas pelas Pequenas Empresas 

Problemas na condução; falta de delegação; desconhecimento 

de variáveis macroeconômicas. 

Frente a fornecedores e clientes; frente a entidades financeiras; 

frente a organismos públicos. 

Escassez e/ou ausência de uma política de custos. 

ESlfratês~iadelV~1~J"(:~(liQ:}<,,'1 Falta de organização na comercialização; falta de planos de 

vendas; necessidade de maior vinculação com o mercado. 

Dificuldades em conseguir crédito; elevadas taxas de juros. 

Escasso planejamento; obsolescência tecnológica. 

Necessidade de dimensionamento; escassa força de vendas. 

Falta de motivação nos diferentes níveis; escasso treinamento; 

falta de informação. 

Necessidade de dimensionamento; falta de especialização. 

A(~~i1taçiioJI(II):~er'ça1[J() I Escassa participação; posicionamento nulo. 

Fonte: Cândido & Abreu (2000) 

Porém, além destes inconvenientes gerais, existem outros problemas pontuais que são 

principalmente de natureza estratégica, segundo os mesmos autores: 
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a) Falta de objetivos claros 

Geralmente, as empresas de pequena dimensão têm estruturas reduzidas, carentes de 

planejamento expresso, onde a gestão está concentrada na figura do dono-empresário e o êxito 

ou fracasso da empresa depende de sua intuição e da pressão que exerce o dia-a-dia das suas 

atividades. Não existe uma visão estratégica, assim como, não se têm uma missão definida, 

isto leva a organização a caminhar sem um rumo claro. 

b) Falta de definição de funções 

Com a evolução da empresa, o dirigente-empresário vaI acumulando tarefas que 

poderiam ser delegadas a seus subordinados. Assim, ao não operacionalizar medidas 

organizacionais de delegação de funções e responsabilidades a outros membros da empresa, 

compromete a gestão empresarial. Fica cansado e estressado, com pouca disponibilidade de 

tempo, o que dificulta a sua capacidade de gerenciar estrategicamente a empresa . 

. c) Problemas de integração de pessoal 

Como a maioria dos funcionários não conhece claramente quais são os objetivos da 

empresa, isto faz com que não se consiga distinguir as diferentes funções dentro da 

organização. Por vezes, os empregados recebem superposições de ordens e tarefas, 

provocando resultados ineficientes, lentos e uma imagem de incapacidade entre seus 

integrantes. 

d) Aversão a Utilização de Ferramentas de Gestão Empresarial 

Existe uma tendência a não se utilizar mecanismos para avaliar ou planificar a gestão 

empresarial nas empresas de pequeno porte, muitas vezes por desconhecimento e outras por 

puro ceticismo. Neste sentido, a informação é o elemento mais indicado. A empresa precisa 

descobrir qual o tipo de informação que precisa ser buscada, assim como formas para acessá

la, coletá-la e utilizá-la de forma a facilitar as operacionalização e o processo de tomada de 

decisão empresarial. A informação precisa estar direcionada para os objetivos da empresa e 

precisa ser utilizada no momento certo, de forma a embasar um monitoramento qualitativo e 

quantitativo dos diversos processos de trabalho existentes na empresa. 
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e) Problemas Econômico-Financeiros 

Os desajustes financeiros comprometem a competitividade das pequenas empresas no 

que se refere aos custo dos produtos no preço de mercado, nos prazos de cobrança aos clientes 

e nos pagamentos aos fornecedores, gerando constantes inconvenientes financeiros que 

posteriormente se transformam em sérios problemas econômicos, dificeis de serem superados 

pela escassez de recursos adicionais nas pequenas empresas. 

A escolha inicial do ramo do negócio baseada numa análise superficial e inadequada 

pode trazer sérios problemas paras as MPE. Geralmente essa escolha é efetuada com base na 

facilidade de entrada em determinado ramo, o que, provavelmente, será compartilhado por 

todos os demais concorrentes, gerando uma elevada competitividade e uma baixa 

lucratividade para o setor. 

Solomon (1986) propõe a realização de uma análise de mercado, para verificação de 

quais setores poderiam gerar maior lucro; porém, ele considera que as empresas de pequena 

dimensão possuem capital insuficiente para realização desta análise e, muitas vezes, para o 

ingresso em setores de mercado mais lucrativos e com menor competitividade. Desta maneira, 

a ausência de capital para ampliar as possibilidades de ingresso em determinados setores de 

mercado, acompanhada com a falta de perspicácia comercial na escolha do ramo de negócio, 

gera outros problemas, como a utilização errada do pouco capital disponível para 

investimento. 

A falta de responsabilidade em assumIr erros e a informalização dos processos 

administrativos e produtivos é apresentado por Saviani (1995) como um problema constante 

em pequenas e médias empresas. Sem formalização no processo, não há oficialização de 

conhecimento e de responsabilidade por parte de profissionais que deveriam responder por 

determinados problemas; isso pode induzir a não assumirem os problemas, os erros ou as 

ineficiências surgidas. Além disso, na maioria das pequenas empresas verifica-se um alto grau 

de desperdícios. 

8/BUOTECA MAR/O HENRIQUE S/MONSE,. 
FUNDACAO GETULIO VARGAS 
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4. A MORTALIDADE DA EMPRESA BRASILEIRA 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Desenvolvimento, crescimento e mortalidade empresarial são parte do que pode ser 

intitulado de dinâmica da organização. O crescimento tem sido comumente caracterizado 

como sendo o estado normal, desejável da organização enquanto a morte é tida, na literatura 

gerencial popular, como evidência objetiva de ineficiência e fracasso. 

Entende-se como mortalidade empresarial para efeito deste trabalho, o que realmente o 

nome indica, ou seja, o desaparecimento, o desfazimento de uma empresa. Pode ocorrer no 

começo ou em qualquer tempo após o início de suas atividades, ou pode até mesmo acontecer 

antes da fase de implementação do empreendimento. 

As organizações, como todo organismo vivo, sofrem diversas crises durante o curso de 

sua existência: crise de caixa, crise financeira, crise de identidade, crise de gestão, entre 

outras. As causas do declínio das organizações, em geral, são crises tratadas de maneira 

incorreta e ineficaz. 

Em 1997, o Sebrae Nacional e o SebraelMG realizaram pesquIsa piloto naquele 

Estado, com o propósito de aferir a taxa de mortalidade de empresas e os fatores 

condicionantes dessa mortalidade. No período agosto/98 a junho de 1999, o projeto foi 

desenvolvido em outras 12 Unidades da Federação - UF, sempre contando com a parceria do 

Sebrae Nacional, Sebrae da respectiva UF e da empresa Methodos Consultoria. 
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4.2. PESQUISA PILOTO DO SEBRAE - TAXA DE MORTALIDADE DAS 

EMPRESAS BRASILEIRAS 

Para a realização da primeira fase da pesqUIsa - taxa de mortalidade - foram 

selecionadas, dos cadastros das Juntas Comerciais dos Estados, amostras de cerca de 400 

empresas das capitais (225 no RJ), constituídas em cada ano de 1995/96/97, 

independentemente de porte. A seleção das amostras foi sistemática, com partida aleatória, e 

foram retiradas as empresas que não chegaram a funcionar. A coleta de campo foi realizada 

pelos Sebrae da respectiva UF, no período de agosto/98 a julho/99. 

Nessa fase, as empresas e seus respectivos proprietários foram rastreados 

exaustivamente para verificar se ainda estavam em atividade, por todos os meios possíveis: 

visitas "in loco", telefone, pesquisa na vizinhança, endereço do sócio etc. Para o cálculo da 

taxa de mortalidade foram consideradas, também, as empresas não encontradas no referido 

rastreamento. 

Tomando-se como exemplo o Estado do Acre, a pesquisa identificou que 31 % das 

empresas constituídas em 1997 fecharam as suas portas até meados de 1998, ou seja, cerca de 

um ano após a sua criação. Para aquelas constituídas em 1996 (de um a dois anos de 

existência), o nível de mortalidade sobe para 45% e, com três anos de criação, alcança 54%. 

A compactação dos resultados da taxa de mortalidade das empresas brasileiras resultou 

numa taxa média de mortalidade no primeiro ano de 43%, para o segundo ano de 52,8% e de 

60,4% para o terceiro ano. O Quadro 7 mostra os resultados por Unidade Federativa 

pesquisada: 

Quadro 7 - Taxa de Mortalidade de Empresas (posição em 98), p/ as criadas em 95, 96 e 97 

1997 31 61 51 49 35 46 57 

1996 45 68 36 56 56 56 56 68 40 58 51 47 50 

1995 54 72 47 68 61 55 57 73 61 63 55 56 63 

Fonte: SEBRAE, pesquisa "Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas -1999" 
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1 4.3. PESQUISA PILOTO DO SEBRAE - FATORES CONDICIONANTES DA 

MORTALIDADE 

A segunda etapa da pesqUisa do SEBRAE (1999) procurou identificar os fatores 

condicionantes dessa mortalidade, cotejando informações relevantes entre os dois grupos de 

empresas (extintas e em atividade), relativas ao perfil, à postura e à visão empresarial. A 

metodologia estipulou a realização de 60 entrevistas por ano considerado (95/96/97) com cada 

grupo de empresas (extintas e em atividade). 

A análise por setor de atividade aponta que o comércio é o setor com maior taxa de 

mortalidade. Nesse setor, 39% das empresas encerraram suas atividades durante o primeiro 

ano, 51 % não chegaram a completar o segundo ano e 59% fecharam antes de completar três 

anos de atividade. 

Na busca da identificação dos fatores que determinam essa taxa de mortalidade, foram 

levantadas as características mais comuns às empresas que fecham e às que sobrevivem. Os 

motivos mais citados por empreendedores como determinantes para a abertura da empresa 

foram: 

a) identificação de oportunidades; 

b) existência de experiência anterior; 

c) desemprego ou disponibilidade de tempo; 

d) disponibilidade de capital; 

e) insatisfação no emprego. 

A identificação de oportunidades e a disponibilidade de capital são proporcionalmente 

maiores nas empresas extintas. Por outro lado, a experiência anterior e a insatisfação no 

emprego aparecem em proporção maior entre as empresas que permanecem em atividade. 
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Quanto ao planejamento, o tempo gasto estudando o negócio antes de abrir a 

empresa apresenta diferenças significativas entre as empresas extintas e em atividade. 

Enquanto nas empresas em atividade foram gastos, em média, 10 meses no planejamento, nas 

empresas extintas esse tempo foi de apenas 6 meses. 

Quanto aos motivos que levaram ao fechamento da empresa, as principais causas 

apontadas pelas empresas extintas foram: 

a) falta de capital de giro; 

b) falta de experiência anterior/conhecimento do ramo do negócio; 

c) carga tributária elevada; 

d) recessão econômica/falta de clientes; 

e) problemas financeiros. 

Outro fator pesquisado em ambos os grupos de empresas (extintas e em atividade) foi 

se os empresários ocupavam-se, exclusivamente, dos negócios da empresa no primeiro ano 

das suas atividades. O resultado mostrou que os percentuais daqueles pertencentes às 

empresas em atividade foram significativamente superiores àqueles pertinentes às firmas 

extintas. Os empresários consultados também julgaram que a empresa para ter sucesso deve 

possuir bom conhecimento do mercado onde atua, ter um bom administrador e fazer uso do 

capital próprio. 
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4.4. OUTRAS REFERÊNCIAS SOBRE MORTALIDADE EMPRESARIAL 

Muitos estudiosos categorizam as causas das falências como internas (seriam aquelas 

controladas pelo gerente) e externas (forças vistas como incontroláveis pela empresa). Eles 

descobriram que a metade dos fatores externos estão ligados à política de governo. Estes 

fatores têm sido vistos como uma função chave no sucesso ou fracasso da MPE, mas um 

consenso geral indica que a maioria das ruínas é atribuída a falhas gerenciais internas. 

Kasznar (1987, p.83) enfoca os motivos de falência das empresas sob os pontos de 

vista macroeconômico e contábil-financeiro da empresa. No âmbito macroeconômico, seu 

estudo evidencia que "a política monetária com restrição da oferta de moeda significa redução 

da liquidez no sistema, elevando-se as taxas de juros (demanda constante). Assim, a alta de 

juros e dos créditos inibe o nível de investimento, enquanto o aumento dos impostos contrai o 

consumo deixando as organizações produtivas com capacidade ociosa. Para uma produção 

menor, menos firmas estarão aptas a produzir, ocorrendo um expurgo no sistema, ou seja, 

mais falências. No que tange à política fiscal, esta pode resultar em aumento das taxas de 

juros, caso haja financiamento crescente da dívida pública, via emissão de títulos públicos. 

Desta forma, o cenário descrito para a política monetária se repetirá". 

Sob o ponto de vista contábil-financeiro da empresa, Kasznar (1987, p.83/84) 

identifica indícios comuns de insolvência nas empresas, a saber: 

a) Indícios Financeiros: ocorre um crescimento real simultâneo das contas a receber, do 

endividamento bancário a curto prazo e dos estoques. Este crescimento pode combinar-se 

com capital de giro negativo, queda real de vendas e queda das receitas operacionais, 

ocasionando prejuízos reais acumulados; 

b) Indícios Operacionais: atraso e/ou falta de pagamento no vencimento de compromissos; 

renovação integral de empréstimos bancários, inclusive com taxas elevadas de encargos; 

utilização máxima das possibilidades de desconto; dificuldades crescentes de tesouraria; e, 

greves por falta de pagamento de salários ou dispensa de pessoal. 
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• Dentre as razões que tornam as pequenas empresas mais suscetíveis à morte, estão a 

carência de experiência gerencial, habilidade e treinamento por parte dos gerentes, carência de 

um conhecimento generalizado em todas as áreas, assim como a falta de renda que possibilite 

a contratação de "experts" para compensar as suas deficiências. O recrutamento na MPE é 

baseado em indicação de amigos, não fazendo uso de técnicas específicas para medir a 

capacidade do candidato para o desempenho das funções a serem preenchidas. Além de a 

escolha de profissionais não incluir recursos técnicos, freqüentemente encontram-se membros 

da família, os quais são designados para posições onde eles não produzem efetivamente e 

representam custo adicional. 

Para Resnik (1990, p.3), por exemplo, o que determina a sobrevivência e o sucesso de 

uma organização é a boa administração. Para ilustrar e argumentar, o autor cita a Dun and 

Bradstreet, órgão detentor de estatísticas empresariais dos Estados Unidos, segundo a qual 

90% dos fracassos das empresas são causados pela má administração. Assim, os problemas da 

má administração estão, normalmente, relacionados com a pessoa do empreendedor e podem 

ter nascido com a empresa. Neste cenário, três elementos-chave determinam que alguns 

empresários se tornem bem sucedidos e outros não: 

a) personalidade ou atributos do empresário; 

b) seus conhecimentos e experiências; 

c) suas habilidades. 

. Na realidade, há um conjunto de fatores que, quando em equilíbrio, podem conduzir ao 

sucesso da empresa de pequeno porte. Por outro lado, o desequilíbrio entre esses fatores pode 

levá-la ao fracasso. Este conjunto de fatores é dividido em três grupos, quais sejam: 

a) Fatores externos: região, fatores de produção, oferta e procura, e, governo; 

b) Fatores internos: planejamento, direção e gestão, produção, finanças e recursos humanos; 

c) Características do empreendedor: personalidade, dedicação, habilidades e experiências. 
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5. O CICLO DE VIDA DAS EMPRESAS 

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Segundo Lezana (1996, p.l O) "O processo evolutivo de uma empresa compreende uma 

série de etapas que devem ser superadas, desde a criação até a empresa se transformar numa 

instituição efetivamente consolidada. Por analogia à evolução dos seres vivos, este processo 

tem sido denominado Ciclo de Vida das Organizações." 

A última década deste milênio mostrou que este será um período de permanente 

turbulência econômica caracterizado por: mercados segmentados, consumidores exigentes, 

produtos personalizados, geração de alta tecnologia, desenvolvimento das telecomunicações, 

enfim, novos padrões e novos valores. A mudança é uma constante na vida de pessoas e 

organizações. Torna-se fundamental, então, conhecer o ciclo de vida das empresas. 

Cada período da vida de uma empresa é composto por uma série de características a 

serem atingidas. À medida que surgem novas características capazes de suprir as anteriores, 

estas tornam-se, então, obsoletas. Quando a organização altera suas características pode-se 

afirmar que está, também, mudando de fase em seu processo de desenvolvimento, em seu 

ciclo de vida. 

Por isto as empresas, seja qual for o seu tamanho, passam por fases de 

desenvolvimento ou ciclos de vida. A cada fase do ciclo, a empresa enfrenta novas e 

diferentes situações. Kaufmann (1990, p. 11) observa que" ... a cada passagem de um estágio 

para outro, enfrenta verdadeiras crises de crescimento ou crises de passagem". 

Marques (1994) atribui ao ciclo de vida das organizações a denominação de estágios 

de desenvolvimento organizacional. Segundo o autor, existem dois elementos na vida de uma 

empresa: o crescimento e o desenvolvimento. O crescimento está ligado à idéia de 

incrementos quantitativos no volume de atividades e transações de uma organização. Já o 
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desenvolvimento organizacional diz respeito a uma progressão qualitativa na satisfação das 

necessidades dos clientes. 

A importância da definição e identificação do ciclo de vida de uma empresa pode ser 

explicada por vários autores. Adizes (1993, p.18) reconhece esta importância assim: "Como os 

estágios do ciclo de vida organizacional são previsíveis e repetitivos, conhecer a posição da 

organização no ciclo de vida permite que a sua administração tome antecipadamente medidas 

preventivas, seja enfrentando mais cedo os problemas futuros, seja evitando-os por completo." 

Lezana (1996, p.l0) adverte sobre a importância deste tema: "O estudo do ciclo de vida das 

empresas de pequena dimensão é de vital importância, uma vez que à medida que a empresa 

evolui, os impactos e as demandas que esta produz no seu meio se modificam 

substancialmente. O empreendedor, que no início se preocupava fundamentalmente com a 

sobrevivência, terá que lidar com cenário e estratégias quando a empresa alcançar um patamar 

mais elevado." 

A passagem por estágios demonstra que a empresa está sobrevivendo. Dependendo do 

seu conhecimento sobre a situação em que se encontra, estas transições poderão ocorrer sem o 

enfrentamento das chamadas "crises de passagem". Empregando bem a sua habilidade a 

empresa poderá entrar num novo estágio de vida de forma fortalecida e amadurecida. Porém, 

no caso contrário, corre o risco de adentrar em problemas de gestão e continuidade. 

A maIOna de estudos sobre ciclo de vida contemplam os seguintes estágios: 

nascimento, fracasso, decadência e estabilização. Borinelli (1998) compactou as principais 

abordagens de modelos de ciclos de vida, no seguinte quadro-resumo (Quadro 8): 
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Quadro 8 ~ Modelos de Ciclo de Vida Organizacional 

Scott e Bruce 1987 2. Sobrevivência 
3. Crescimento 
4. Expansão 
5. Maturidade 

1. Nascimento 

Luiz Kaufmann 1990 2. Crescimento 
3. Maturação e Institucionalização 
4. Renovação 

1. Empresa operada pelo dono 
2. Transição para uma empresa 

Mount, Zinger e 1993 
administrada pelo dono 

3. Empresa administrada pelo 

Forsyth dono 
4. Transição para uma administra-

ção profissional 
5. Administração profissional 

1. Namoro 

Adizes 1993 2. lnrancia 
3. Toca ~ toca 
4. Adolescência 
5. Plenitude 

1. Concepção 

Westthead 1994 2. Gestação e Nascimento 
3. Inrancia e Crescimento 

1. Estágio conceptual 
2. Estágio organizativo 

Antônio Carlos F. 1994 
3. Estágio produtivo 
4. Estágio caçador 

Marques 5. Estágio administrativo 
6. Estágio normativo 
7. Estágio participativo 
8. Estágio adaptativo 
9. Estágio inovativo 

Fonte: Borinelli (1998) 
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5.2. O MODELO FUNCIONAL 

Neste trabalho, analisar-se-á com maior profundidade o Modelo Funcional proposto 

por Scott e Bruce em 1987. Lezana (1996) destaca que neste modelo, a partir das 

modificações por quais passa, a empresa vai alcançando os 5 diferentes estágios deste ciclo de 

vida: início, sobrevivência, crescimento, expansão e maturidade, explicitados a seguir. 

1 ° Estágio - Início: 

Esta etapa corresponde ao período de concepção da empresa, ou seja, do nascimento da 

idéia à decisão de criar a firma e colocá-la em funcionamento. Desta forma, pode-se dizer que 

as características ou atribuições deste estágio resumem-se em: 

a) projetar ou planejar a organização; 

b) determinar o volume de recursos fisicos, materiais, humanos e financeiros necessários ao 

investimento; 

c) buscar e captar recursos; 

d) realizar as operações que permitam o funcionamento da firma, tais como registro, 

instalações, contratações, entre outras; e 

e) elaborar o plano de negócios a fim de se conhecer o que realmente será a empresa. 

2° Estágio - Sobrevivência: 

A Sobrevivência diz respeito aos primeiros anos de vida da empresa, por isso, neste 

período, cumpre observar as seguintes características: 

a) penetrar, conquistar e ocupar um espaço no mercado; 

b) realizar, através das atividades operacionais diárias, os primeiros testes e avaliações dos 

produtos ou serviços e dos processos de fabricação, com vistas a um conceito de qualidade 

aceito pelos clientes; 

c) buscar estabilidade de mercado e financeira, no intuito de cobrir todos os gastos e custos e 

poder se vislumbrar o futuro crescimento; e 

d) o dono ou empreendedor cuidar de todos os assuntos da empresa, especialmente os de 

ordem financeira. 
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Lezana (1996, p.24) relata que o estágio Sobrevivência estará cumprido, quando a 

empresa tiver alcançado o equilíbrio financeiro e tiver adotado sistemas organizacionais 

mínimos que lhe permitam suportar um futuro crescimento. 

3° Estágio - Crescimento: 

Quando a empresa deixa o estágio Sobrevivência e adentra a etapa Crescimento, 

significa que uma estabilidade foi conseguida e o novo desafio será, então, fazer com que os 

negócios cresçam, porém sem grandes alterações na atual estrutura da firma, especialmente no 

tocante a processos de fabricação, produtos ou serviços oferecidos. 

São características desta fase: 

a) esforços dedicados ao atingimento das vendas planejadas no primeiro estágio; e 

b) fazer com que a capacidade de produção instalada seja toda ocupada com o volume de 

vendas. 

No momento em que estas duas características básicas encontram-se bem realizadas, é 

comum a organização optar por duas direções: 

a) permanecer no patamar de negócios atual; ou 

b) continuar a crescer. 

Caso a opção seja pela primeira direção, o que se tem a fazer é manter os padrões de 

atividades atuais. Porém, em optando por crescer mais, a empresa já estará almejando a etapa 

Expansão e, por esta razão, algumas ações devem ser implementadas ainda nesta fase, quais 

sejam: 

a) elaborar um novo planejamento, desta feita mais minucioso do que aquele realizado na 

fase Início, dedicando especial atenção à previsão de recursos para o crescimento; 

b) estabelecer estratégias de crescimento voltadas à atuação externa, principalmente para 

aumento da competitividade, diversificação de produtos ou serviços e expansão de 

mercados; e 

c) reestruturar sua organização de maneira que comporte o crescimento. 
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4 ° Estágio - Expansão: 

A fase Expansão visa, em síntese, fazer acontecer as idéias traçadas na etapa anterior. 

Por isso, são características preponderantes deste momento a ser vivido pela organização: 

a) reorganização profunda da estrutura inicial; 

b) oferecimento de suporte capaz de contribuir para a introdução de novos produtos ou 

serviços, para o crescimento no volume de vendas e à integração da cadeia produtiva; 

c) implementação das estratégias definidas na etapa de crescimento; 

d) constante atualização em termos de tecnologias, mercados, produtos ou servIços, entre 

outros, com vistas à manutenção da empresa no mercado; e 

e) redefinição do futuro da empresa. 

5° Estágio - Maturidade: 

Esta é a última fase do Modelo Funcional. Conforme Lezana (1996, p. 24), esta etapa 

" corresponde à consolidação da empresa no mercado e na sua estrutura". As principais 

características desta fase são o atingimento de tranqüilidade relativa e replanejamento 

ordenado do futuro. 

É importante ressaltar que as empresas que atingem a maturidade estão deixando ou já 

deixaram de ser pequenas e, normalmente, três destinos as norteiam: o primeiro e a 

estabilização; o segundo é o declínio e o terceiro é a continuidade do crescimento. 
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A Figura 1, a seguir, mostra a evolução da empresa segundo o Modelo Funcional de 

Scott e Bruce. Observa-se que as crises acontecem sempre nas transições de uma etapa para 

outra. Assim, caso a empresa não consiga vir a fazer a transição de um estágio para outro pode 

vir a fracassar. 

Figura 1 - Modelo Funcional de Ciclo de Vida Organizacional 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

Início Sobrevivência Crescimento Expansão Maturidade 

Establhzaçã( 

,~ ~ eca enCla 

(~ 
Fracasso 

~r--. 

/~ 
Fracasso Fracasso 

IDADE 
___ Evolução ..---.-s- C ri s c 

Fonte: Scott e Bruce (1987) apud Lezana (1996, p.23) 



6. PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MPE 

6.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Segundo Casarotto & Kopittke (1994), a definição de um proj eto de investimento 

emerge da intenção empresarial decorrente do empreendedor. Essa intenção empresarial, 

enquanto fruto de um planejamento, passa a se chamar Estratégia Empresarial. A Estratégia 

Empresarial é, portanto, resultado de um processo de Planejamento Estratégico. Assim, 

Planejamento Estratégico pode ser definido como um processo que consiste na análise 

sistemática da situação atual e das ameaças e oportunidades futuras, visando a formulação de 

estratégias. 

Diversos autores têm desenvolvido metodologias e conceitos sobre o Planejamento 

Estratégico. A miscelânea de conceitos e processos em Administração, tais como: Negócio, 

Missão, Visão, Estratégia, Diretrizes, Objetivos Específicos, Meta, Análise Ambiental 

Externa, Análise Ambiental Interna, Fatores Críticos de Sucesso, Planos de Ação, Qualidade 

Total, Reengenharia e outros, é complexa e de difícil assimilação por parte de empresários de 

grande porte e com formação específica. Estes conhecimentos tornam-se ainda mais obscuros 

quando trata-se de um micro empresário que está investindo na constituição de uma empresa 

porque "identificou oportunidades", "tem experiência", "está desempregado" ou "estava 

insatisfeito no emprego". 

A malOna dos mIcro e pequenos empreendedores não detém conhecimentos e 

habilidades suficientes para gerir os conflitos de interesses que se originam na administração 

de suas empresas. Daí, quando a empresa se extingue, esse empresário não consegue, sequer, 

determinar as causas do insucesso do empreendimento. E, assim sendo, imputa o insucesso à 

falta de demanda, a problemas econômicos, políticos, tributários e a fatores ligados à 

globalização. 
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{' Para uma empresa que se extingue nos primeiros anos de vida, provavelmente, as 

falhas principais estariam no período anterior à efetiva constituição da empresa. As falhas 

determinantes para o insucesso possivelmente estariam na fase de planejamento estratégico e 

definição da missão e visão de futuro da empresa a ser criada. 

o ambiente atual não admite mais o amadorismo. As decisões relativas à criação de 

uma empresa devem ser tomadas baseadas num planejamento estratégico elaborado em bases 

técnicas e científicas. 

6.2. PLANO DE NEGÓCIOS 

o plano de negócios é uma ferramenta para o empreendedor expor suas idéias numa 

linguagem que os leitores entendam e, principalmente, que mostre viabilidade e probabilidade 

de sucesso em seu mercado. O plano de negócios se aplica tanto no lançamento de novos 

empreendimentos quanto no planejamento de empresas maduras. 

O plano de negócios deve conter as informações da empresa, e/ou de seu futuro sobre: 

o planejamento estratégico, recursos humanos, análise de mercado, produtos e serviços, plano 

de marketing e plano financeiro. Para isto, abordará, conceituará e analisará: a visão e missão 

da empresa; oportunidades e ameaças do mercado; projeção de receitas, despesas, ponto de 

equilíbrio e resultados financeiros. 

Segundo Sahlman (1997), importante professor da Harvard Business School, poucas 

áreas têm atraído tanta atenção dos homens de negócio nos Estados Unidos como os planos de 

negócios. Dezenas de livros e artigos têm sido escritos e publicados naquele país tratando do 

assunto e propondo fórmulas milagrosas de como escrever um plano de negócios que 

revolucionará a empresa. Isso começa a ocorrer também no Brasil, devido principalmente à 

Internet e às falsas possibilidades de se fazer riqueza da noite para o dia. O cuidado que se 

deve tomar é o de escrever um plano de negócios com todo conteúdo necessário e que não 

contenha números recheados de entusiasmo ou fora da realidade. Nesse caso, pior que não 
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planejar é fazê-lo erroneamente, e o pIOr ainda, conscientemente. Essa ferramenta de 

planejamento e gestão pode e deve ser usada por todo e qualquer empreendedor que queira 

transformar seu sonho em realidade, seguindo o caminho lógico e racional que se espera de 

um bom administrador. 

o plano de negócios é dinâmico e deve ser atualizado constantemente, pois o ato de 

planejar é dinâmico e corresponde a um processo cíclico. Todo plano de negócios deve ser 

elaborado e utilizado seguindo algumas regras básicas, mas que não são estáticas e permitem 

ao empreendedor utilizar sua criatividade ou o bom senso, enfatizando um ou outro aspecto 

que mais interessa ao público-alvo do plano de negócios em questão. No caso das empresas 

que já se encontram em funcionamento, ele deve mostrar não apenas aonde a empresa quer 

chegar, ou situação futura, mas também onde a empresa está no momento, mostrando os 

valores dos seus atuais indicadores de desempenho. 

Outra característica importante é que ele não deve estar apenas focado no aspecto 

financeiro. Indicadores de mercado, de capacitação interna da empresa e operacionais são 

igualmente importantes, pois estes fatores mostram a capacidade da empresa em alavancar os 

seus resultados financeiros no futuro. É importante que o plano de negócios possa demonstrar 

a viabilidade de atingimento da situação futura, mostrando como a empresa pretende chegar 

lá. 

6.3. GESTÃO 

Na prática da gestão da pequena empresa o controle acontece informalmente e, em 

muitos casos, continua sendo informal mesmo à medida que a empresa vai crescendo. O 

proprietário planeja, organiza e controla os processos de forma bastante rudimentar. Porém, 

ele somente tem condições de efetuar controle visual de seu patrimônio, enquanto o 

movimento dos negócios é pequeno. À medida que o volume dos negócios vai aumentando, 

não é mais possível cuidar de tudo de forma apenas sensitiva. O volume de atividades impõe 

sua delegação às pessoas e, em decorrência, a necessidade de adoção de novas formas de 

controle. 
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o estudo de Adizes (1993) sobre o ciclo de vida das organizações afirma que, no início 

de qualquer organização, o proprietário executa sozinho boa parte das atividades de controle, e 

que à medida que a empresa vai crescendo, avançando nas fases do ciclo de vida, 

obrigatoriamente terá de delegar responsabilidade e adotar controles e procedimentos 

formalizados para que possa continuar crescendo. 

Um modelo de processo de controle de gestão para as fases iniciais do ciclo de vida 

das empresas deve iniciar-se estabelecendo o que se deseja controlar e os meios para executá

lo, definindo políticas e diretrizes para a organização e direção das atividades a serem 

controladas. Depois passa pela avaliação e análise dos resultados e por fim pela tomada de 

ações corretivas dos desvios observados entre o previsto e o realizado. 

No início da operacionalização de uma empresa ou primeira fase do ciclo de vida de 

Adizes (1993), o proprietário preocupa-se primordialmente em faturar, manter as atividades de 

comprar, fabricar, vender e dirigir a empresa, atendo-se a controles informais. A qualidade é 

tratada de forma sensitiva, através das percepções que o proprietário tem a partir de contatos 

com seus clientes. O controle da qualidade ocorre informalmente na conferência da 

mercadoria ou matéria-prima adquirida e na inspeção do produto pronto. 

Num segundo momento ou segunda fase do ciclo de vida de Adizes (1993), o 

proprietário interessa-se pelo movimento de contas, pela análise dos balancetes e balanços 

para assim analisar os negócios com clientes e fornecedores. Porém, além dos relatórios da 

contabilidade, a qual nesta fase ainda está essencialmente voltada a atender ao fisco, são 

necessários outros controles internos operacionais mais ágeis, como o controle efetivo de 

estoques, recebimentos e pagamentos, programação de compras, vendas e fabricação, controle 

do capital de giro. A garantia da qualidade nessa fase é normalmente identificada pela prática 

da inspeção. 

Nesta fase, a empresa sofre a exigência de adotar controles formalizados mesmo em 

nível operacional, mas inseridos numa organização de departamentos e funções. Sendo assim, 
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surge a figura do organograma situando as funções da empresa, a divisão do trabalho e a 

atribuição de responsabilidades. A partir deste estágio é possível exercer o controle do 

desempenho de departamentos, funções e atividades. 

A garantia da qualidade é melhorada, surgindo técnicas de otimização do sistema da 

empresa sob a ótica da qualidade total. A implementação dessas técnicas propiciará a 

estruturação de um sistema de qualidade que na próxima fase servirá de base para a gestão da 

qualidade total. 

Na terceira fase do ciclo de vida de Adizes (1993), quando o proprietário conquistou 

sua posição no mercado e a empresa apresenta razoável movimento dos negócios, gerando 

recursos próprios suficientes para os investimentos, não bastam somente os balanços e 

balancetes fornecidos pela contabilidade, nem os controles operacionais para a tomada de 

decisões. Para a eficaz gestão da empresa, os dirigentes precisarão ter uma visão abrangente e 

clara da situação de mercado e da empresa como um todo. Assim, prevalece a preocupação 

com a qualidade do produto, qualidade no processo produtivo, controle dos desperdícios, 

controle dos tempos, controle dos custos. Há necessidade de gestão eficaz dos custos, 

orçamentos e a prática da contabilidade gerencial paralela à contabilidade fiscal. Desta forma, 

o planejamento terá de ser melhor elaborado. 

Nesta terceira fase, ocorre a mudança do controle de execução para o controle da 

performance da empresa. O controle acontecerá de acordo com um planejamento formalizado, 

através de instrumentos globais como: controle de custos, controle orçamentário e aplicação 

de medições por meio de indicadores de desempenho. 

Na quarta fase de Adizes (1993), a forma organizacional é modificada, surgindo o 

nível da média gerência. Torna-se necessário um controle global e não sendo mais possível 

que isso seja feito somente pelos proprietários ou sócios, em função da dimensão da empresa, 

a delegação aos gerentes de cada área é inevitável. Os gerentes coordenarão os departamentos 

para que desenvolvam adequadamente as atividades necessárias ao cumprimento das metas 

definidas no planejamento. 
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A partir desta etapa de desenvolvimento da empresa, a garantia da qualidade precisa 

ser amparada por novas abordagens. A gestão da inovação, gestão humana e a gestão 

estratégica tornam-se instrumentos importantes para se manter a luta pela qualidade total. A 

gestão da inovação diz respeito à criação de novos produtos, produtos com qualidade atrativa 

e em condições de competitividade. A gestão de pessoas relaciona-se ao desenvolvimento de 

ações para a motivação, satisfação e crescimento do ser humano. E finalmente, a gestão 

estratégica começa a direcionar as ações empresarias ao posicionamento estratégico no 

mercado. 

Nem todas as empresas passam necessariamente por todas estas fases citadas. O que 

determinará a permanência numa fase ou em outra é o tipo de empresa e a velocidade com que 

esta transita de uma para outra fase do ciclo de vida. Por exemplo: empresas de base 

tecnológica avançada poderão ter desde o início de suas atividades características de empresas 

que se encontram na terceira ou quarta fase. Essas características estão relacionadas a 

controles formalizados, planejamento estratégico estruturado e sistema de gestão pela 

qualidade total. 
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7. O CRÉDITO 

7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Leoni (1997, p.96) cita que "A palavra derivada "credere" significa acreditar, confiar, 

ou seja: acredita-se, confia-se que alguém vai honrar seus compromissos para conosco. Para 

Silva (1988, p.22) o crédito que alguém dispõe, portanto, é a sua capacidade de obter dinheiro, 

mercadoria ou serviço, mediante compromisso de pagamento num prazo tratado. Assim, do 

ponto de vista do tomador de empréstimos, crédito é a forma de obter recursos para destinar a 

algum empreendimento ou atender a alguma necessidade. Todavia ninguém confia em 

desconhecidos. Para conhecer o tomador, precisa-se basicamente de duas coisas: tempo e 

informação. 

Segundo Silva (1988, p.22) "para um Banco comercial, ou para uma empresa industrial 

ou comercial, na visão de finanças, crédito define um instrumento de política financeira a ser 

utilizado, na venda a prazo de seus produtos ou no caso do Banco comercial, por exemplo, na 

concessão de empréstimo, financiamento ou fiança". 

Para Leoni (1997, p.97) o crédito pode ser no longo prazo e a curto prazo. Em curto 

prazo: para compra de bens necessários à atividade operacional para cobertura de caixa, para 

capital de giro etc. Em longo prazo: para investimentos em maquinaria, despesas extra

operacionais, pesquisas, lançamentos, desenvolvimento de produtos etc. 

o crédito pode fazer com que as empresas aumentem seu nível de atividade, estimulem 

o consumo, influenciando a demanda e cumprindo uma função social, geradora de bens e 

serviços para a sociedade, com a qual terá um retorno do investimento e conversão deste para 

admini stração. 
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7.2. OS CINCO "Cs" DO CRÉDITO 

A base primária da análise de crédito utilizada pelos bancos, foi enumerada por 

Weston & Brigham (1972, p.536), como os cinco "Cs" do crédito: Caráter, Capacidade, 

Condições, Capital e Colateral. 

7 .2.1. Caráter 

De acordo com Silva (1988, p.130), o caráter está associado à intenção de pagar. 

Quando o tomador encontra-se em dificuldades financeiras, pode-se perceber com mais 

nitidez a sua verdadeira personalidade. Portanto o caráter está relacionado à vontade do cliente 

em honrar os compromissos assumidos, o que traduz sua índole, ética e senso moral.. 

Em empresas de médio e pequeno porte, normalmente, o caráter do empresário 

confunde-se com o da empresa, pois existe forte ligação entre ambos, quase se confundem, na 

condução dos respectivos negócios. No processo de concessão do crédito o caráter é fator 

eliminatório e insubstituível. 

7.2.2. Condições 

Silva (1988, p.140) coloca que "Condições dizem respeito aos fatores externos e 

macroeconômicos, que podem afetar o funcionamento e a situação econômica e financeira da 

empresa". Atualmente os fatores externos e macroeconômi cos exercem, em regra, forte 

influência na atividade empresarial. 

Segundo Porter (1999), o ambiente concorrencial, o poder de barganha dos 

fornecedores, a ameaça de novos entrantes, o poder de barganha dos clientes e a ameaça dos 

produtos e serviços substitutos são as principais forças deste macroambiente. Além destas, 

tem-se o governo, a conjuntura internacional, a sazonalidade dos produtos que têm a maior 

demanda em certa época do ano, a moda que influencia os hábitos dos consumidores, o porte 

da empresa e a região em que está localizada. 
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Estas forças tanto se manifestam de forma positiva, representando oportunidades 

para as empresas, ou como ameaças, trazendo problemas. 

7.2.3. Capacidade 

A capacidade está ligada com a habilidade de manter a empresa em equilíbrio e no 

rumo da vitória. Segundo Silva (1988, p.149), é a habilidade, a competência empresarial do 

empreendedor, o potencial de produção ou comercialização da empresa. Quando a empresa 

mantém-se viva e no mercado, tem-se um sinal que existe capacidade. 

Por ser um parâmetro muito subjetivo, aconselha-se utilizar dados indiretos como 

formação dos sócios, experiência adquirida e tradição no mercado. As empresas de pequeno 

porte por possuírem um quadro enxuto, não apresentam uma estratégia estabelecida e nem 

sempre seus sócios possuem uma formação superior, principalmente nas empresas mais 

antigas. Desta forma, tem-se que levar em conta a idade do sócio, o perfil do tomador de 

decisões, a data de início de atividade e data de cadastro na instituição credora. 

No transcorrer da qualificação da empresa em termos de capacidade, pode ser incluída 

a capacidade de utilização da produção disponível, a qualidade da mão-de-obra, se é 

especializada ou não, o grau de tecnologia, os projetos de expansão e modernização. 

7.2.4. Capital 

Silva (1988, p.ISS) diz que "O capital está relacionado à situação econômico

financeira da empresa, analisando-se seus bens e recursos, se são suficientes para saldar seus 

débitos". 

Geralmente, é medido através da análise dos índices financeiros. Em empresas de 

pequena dimensão a obtenção de informações financeiras não são sempre estruturadas em 

balanços ou outro tipo de relatório, o que dificulta a análise de capital. Mas podemos avaliá

las em função dos ativos que possuem e a qualidade dos mesmos (no caso estoques e 

duplicatas a receber) e o nível de endividamento. 



É uma avaliação da situação patrimonial que leva em consideração as decisões de uso 

dos recursos e obtenção de fonte de recursos para as atividades da empresa. Em caso de 

Pessoa Física esses dados poderão ser obtidos através de renda mensal e relação de bens. 

7.2.5. Colateral 

De acordo com Silva (1988, p.I55), o colateral está relacionado à capacidade da 

empresa em oferecer garantias complementares pessoais ou reais, num processo de tomada de 

crédito. É uma maneira que o ofertador de crédito possui, de diminuir o risco em reaver o 

capital emprestado, e em alguns casos a concessão de crédito acaba dependendo da existência 

ou não destas garantias. 

As garantias reais são o oferecimento do direito de garantia sobre móveis ou imóveis, 

nas seguintes modalidades: Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor Mercantil, Caução, Ações, 

Cédula Hipotecária, Certificado de Depósito, Debêntures, Duplicatas, Letras de Câmbio, Letra 

Hipotecária, Nota Promissória, Título de Dívida e outras. As garantias pessoais ou 

fidejussórias são apenas a promessa de pagamento, compreendendo todo o patrimônio 

presente e futuro do devedor, avalista ou fiador. Como exemplos de garantias pessoais, tem

se: aval, carta de crédito e carta de fiança. 

Algumas bibliografias citam novos "C's" do crédito: Conglomerado, Controle e 

Concorrência, que são apenas derivações das dimensões já elencadas. Gitman (1997, p. 697) 

refere-se às dimensões "caráter" e "capacidade" como sendo as de maior importância para 

subsidiar o analista na concessão de crédito a um solicitante. 



7.3. CRÉDITO PARA MPE NO BRASIL 

Entre vários outros fatores de sucesso no desenvolvimento da micro e pequena 

empresa está a necessidade de apoio creditício. No Brasil, houve sempre um crônico problema 

no apoio financeiro às pequenas empresas, motivado pela elevada taxa de juros praticada, bem 

como pelas dificuldades de ordem burocrática de acesso ao crédito (documentação, garantias, 

prazos etc.). Atualmente, é justamente o segmento das MPE, que ainda enfrenta as maiores 

dificuldades de acesso ao crédito. 

Conforme Goldmark & Vechina (2000, p. 14-15), "quase 70% da população brasileira 

está completamente excluída do sistema bancário, sem possuir qualquer tipo de conta 

bancária. Se incluirmos nesse grupo também os clientes que têm apenas caderneta de 

poupança, sem qualquer privilégio de cheques ou saque a descoberto, a proporção de 

brasileiros às margens do sistema bancàrio chega a 85% da população. A indústria de 

microfinanças brasileira tem se desenvolvido lentamente. Em maio de 2000, a carteira total de 

microcrédito do país foi estimada em US$ 25 milhões. Poucas instituições no Brasil têm 

experimentado o crescimento acelerado que é característico do setor de microfinanças em 

outros países latino-americanos. Das cinqüenta e poucas Organizações Não Governamentais -

ONG operando atualmente, apenas seis atendem mais de 2.000 clientes." 

A estratégia de crédito adotada pelo setor bancário brasileiro baseava-se em décadas de 

inflação alta até 1994. Atualmente, muitos bancos continuam obtendo a maior parte da sua 

receita de investimentos e taxas. Tratam o crédito não como o cerne do seu negócio, mas 

como uma atividade secundária. A persistente política de déficit fiscal e taxas de juros no país 

significa que ainda é mais lucrativo para os bancos aplicar seus recursos em títulos do governo 

do que oferecer crédito para empresas locais. Este procedimento de arbitragem com títulos 

públicos vem sendo adotado por boa parte dos bancos estrangeiros. 

Quanto aos índices financeiros das instituições de microfinanças brasileiras, Goldmark 

& Vechina (2000, p.I8) dizem que " ... na maioria dos casos, as carteiras de empréstimos são 

simplesmente pequenas demais para serem rentáveis. Devido à relativa escassez de 

financiamento via doações no país, a maioria das ONG's mostra baixos níveis de dependência 
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dos subsídios operacionais. Quando seu custo do capital é ajustado a níveis comerCIaIS, 

porém, a maioria das instituições não consegue alcançar o ponto de equilíbrio. As taxas de 

empréstimos inadimplentes são mais altas do que o benchmark latino-americano (entre 5 e 

10%) e muitas instituições não usam a medida carteira-em-risco. Os custos operacionais são 

altos, normalmente de 32 a 50% da carteira de empréstimos média. A produtividade dos 

agentes de crédito geralmente é baixa, muitas vezes abaixo de 200 clientes por agente. 

No Quadro 9, a seguir, pode-se identificar as principais instituições de microfinanças 

no Brasil que atualmente têm mais de 2.000 clientes ativos. Vale observar que seis das oito 

instituições estão localizadas na região Nordeste do país. 

Quadro 9 - Principais Instituições de Microfinanças no Brasil 

(CE) Público 

1992 ONG 15 9.123 4.8 528 6.5% 

São Luís 1989 ONG 10 4.859 2.8 840 5.5% 

(MA) 

1990 ONG II 3.265 2.2 662 5.8% 

Aracaju 1991 ONG 7 2.679 2.0 763 5.27% 

(SE) 

1996 ONG 12 2.383 3.1 1.319 4.28% 

(RS) 

1987 ONG II 2.111 2.3 1.099 6% 

(RS) 

São Paulo 1998 Gov. 99 2.029 3.7 2.125 1% 

(SP) 

Fonte: Goldmark & Vechina (2000, p.19) 



Há instituições estrangeiras, que já demonstram interesse em investir em instituições 

de microfinanças no Brasil. Além disso, o setor privado nacional já está se tornando mais 

atento para o mercado de crédito. Algumas empresas financeiras e bancos têm se envolvido, 

por enquanto, basicamente através do apoio às instituições existentes. Se essas instituições 

crescerem e florescerem, é de se esperar que os bancos e empresas financeiras por trás delas 

entrem no setor de microfinanças de forma agressiva e em larga escala. 
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8. GERENCIAlVlENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

8.1. INTRODUÇÃO 

o gerenciamento financeiro preocupa-se com três aspectos importantes: maIOr 

rentabilidade possível sobre os investimentos efetuados pela empresa; a liquidez da empresa 

capacidade de gerar caixa; e, a segurança dos investimentos. Essas preocupações são muitas 

vezes conflitantes, e nem sempre a empresa consegue atingir. Por exemplo, a busca da 

rentabilidade máxima pode comprometer a liquidez, pois os retornos estão submetidos a 

vários períodos de tempo, assim como maximizar liquidez pode comprometer a rentabilidade 

da empresa. Como não é possível maximizar a liquidez e a rentabilidade ao mesmo tempo, 

uma gestão financeira eficiente busca um equilíbrio entre a rentabilidade do capital aplicado e 

a liquidez, correndo o menor risco possível. 

o gerenciamento financeiro se constitui numa das ferramentas mais importantes dentro 

do processo administrativo de qualquer organização que possua objetivos que focalizem 

lucros financeiros ou não. Considerando as peculiaridades demandadas pela gestão financeira 

de uma organização, existem vários aspectos que diferenciam a gestão de umas organizações 

das outras, tais como: seu tamanho, seu ramo de atividade e composição hierárquica. 

Breadley & Myers (1992), reconhecendo a necessidade de considerar essas diferenças 

para analisar a gestão financeira das organizações, afirmam que "exceto nas pequenas 

empresas, nenhuma pessoa é, isoladamente, responsável pelas decisões." Eles também 

afirmam que numa pequena empresa o diretor financeiro é provavelmente o único executivo, e 

que, em empresas maiores, existe um número maior de profissionais envolvidos. 

Para Braga (1994), a estrutura da função financeira dentro das diversas organizações 

pode apresentar diversas características. Nas estruturas de pequeno porte, as atividades 

relacionadas com a função financeira geralmente ficam sob a responsabilidade de um dos 
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sócios, ao passo que nas grandes organizações, a função financeira situa-se entre as mais 

relevantes e costuma ser desempenhada por vários executivos de alto nível. 

Neste capítulo, serão abordados os principais mecanismos econômico-financeiros que 

podem ser usados pelas MPE, na busca de um gerenciamento econômico-financeiro eficaz. 

8.2. A ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A análise econômica é a parte da análise das empresas que se preocupa essencialmente 

com o estudo do "C" Capital, definido por Weston & Brigham (1972). Verifica o patrimônio 

líquido, a lucratividade e o prejuízo da empresa, ou seja, mostra se a empresa está ficando 

mais pobre ou mais rica. 

A análise financeira preocupa-se com a capacidade de pagamento da empresa, tendo 

como base seu fluxo de caixa. Leva em conta as aplicações e fontes de recursos existentes na 

empresa. 

o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício constituem as 

principais "matérias-primas" para a análise econômico-financeira. São os dados históricos da 

empresa em determinado período. As demonstrações financeiras nem sempre respondem às 

indagações dos analistas no estudo da situação econômica e financeira, mas podem 

fundamentá-las, ou seja, é possível estabelecer parâmetros e referências para a análise. 

Braga (1994, p.16) escreveu que "a contabilidade não é um fim em si mesmo. A 

interpretação dos dados exige profundo conhecimento de sua natureza e limitações". Cabe aos 

analistas de crédito identificar as causas dos números, compreendendo que por detrás dos 

números da empresa existem pessoas, talentos e capacidades que devem ser conhecidas, 

vendo-a como um sistema que produz bens e serviços e que interage com o ambiente externo. 



8.3. A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Apesar da análise econômico-financeira constituir-se numa apuração de índices cujas 

formas já se encontram padronizadas e serem de apuração bastante simplista, o grande desafio 

do problema em questão é justamente a análise ou interpretação destes cálculos ou dos índices 

extraídos. Calcular é muito simples, mas não é uma atividade que se encerra em sI. 

Indispensável é reforçar a necessidade de bem interpretar os dados e informações. 

Partindo-se da hipótese de que parte do elenco de informações que as empresas 

utilizam para tomar decisões está nas demonstrações contábeis, especialmente no suplemento 

de análise destas demonstrações, há que se afirmar que a importância em se proceder a análise 

financeira e de balanços é de um grau de relevância extremamente alto. 

Portanto, ainda sobre a questão de importância da análise e talvez com um desejo de 

eliminar as idéias de dificuldades e complexidades anteriormente discutidas, Iudícibus & 

Gelbcke (1995, p.67) alerta: "É muito mais útil calcular um certo número selecionado de 

índices e quocientes, de forma consistente, de período para período, e compará-los com 

padrões preestabelecidos e tentar, a partir daí, tirar uma idéia de quais problemas merecem 

uma investigação maior, do que apurar dezenas e dezenas de índices, sem correlação entre si, 

sem comparações e, ainda, pretender dar um enfoque e uma significação absolutos a tais 

índices e quocientes". 

Enfim, é possível sintetizar ainda uma série de razões para realçar quão importante é 

esta análise para as empresas: 

a) se bem manuseada, pode se constituir num excelente e poderoso "painel de controle" da 

administração; 

b) se não for feita a partir de uma contabilidade "manipuladora" ou "normatizante", pode 

trazer resultados bastante precisos; 

c) é uma poderosa ferramenta à disposição das pessoas que se relacionam ou pretendem 

relacionar-se com a empresa, ou seja, os usuários da informação contábil ou financeira, 

sejam eles internos ou externos; 
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d) permite diagnosticar o empreendimento, revelando os pontos críticos e permitindo 

apresentar um esboço das prioridades para a solução dos problemas; 

e) permite uma visão estratégica dos planos da empresa, bem como estima o seu futuro, suas 

limitações e suas potencialidades. 

8.4. A ANÁLISE HORIZONTAL DE BALANÇOS 

Conforme Iudícibus (1995, p.74) "Uma vez que os balanços e demonstrações de 

resultados estejam expressos em moeda de poder aquisitivo da mesma data, a análise 

horizontal assume certa significância e pode acusar imediatamente áreas de maior interesse 

para investigação". 

A Análise Horizontal dedica-se a elucidar como está ocorrendo a evolução de cada 

item ou conjunto de itens constantes das demonstrações no decorrer dos tempos. É chamada 

de horizontal por duas razões: 

a) estabelece o primeiro ano ou o ano-base para a análise e a partir deste verifica qual foi a 

evolução nos anos seguintes; 

b) preocupa-se com a evolução de itens ou conjunto de itens específicos, ou seja, não compara 

um item com outro no mesmo período e sim o mesmo item a cada período. 

Exemplificando, a análise comparativa de dois balanços patrimoniais de uma empresa 

indicou que seu patrimônio líquido cresceu 10% no ano t1 em relação ao ano tO. 

Ainda que este tipo de análise, assim como a vertical, possua uma utilização bastante 

restrita, principalmente em função do trabalho na montagem do grande número de quocientes, 

Matarazzo (1995, p.26) ressalta um aspecto importante, dizendo que"". pesquisas efetuadas 

recentemente com insolvência de pequena e médias empresas têm ressaltado a utilidade da 

Análise Vertical e Horizontal como instrumento de análise". 
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8.5. A ANÁLISE VERTICAL DE BALANÇOS 

Mostra a participação percentual de cada um dos itens das demonstrações financeiras 

em relação ao somatório de seu grupo. Com esse instrumento pode-se visualizar de modo 

objetivo e direto a representatividade de cada componente das demonstrações, identificando 

aqueles que mais contribuem para a formação do conjunto objeto da análise. 

A análise vertical é de grande importância, principalmente quando aplicada à 

Demonstração de Resultado do Exercício, porque possibilita detectar a composição percentual 

das receitas e despesas, evidenciando aquelas que mais influenciaram na formação do lucro ou 

prejuízo. 

8.6. OS ÍNDICES DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

o principal instrumento utilizado para a análise da situação econômico-financeira de 

uma empresa é o índice, ou seja, o resultado da comparação entre grandezas. Os índices 

estabelecem a relação entre contas ou grupo de contas dos Demonstrativos Financeiros, 

visando evidenciar determinado aspecto da situação econômico-financeira de uma empresa. 

Não é conveniente avaliar os índices tomando-se apenas um parâmetro. O importante é 

ponderá-los sob diversos aspectos, por isto os índices devem ser avaliados: 

• pelo significado intrínseco; 

• pela comparação ao longo de vários exercícios; 

• pela comparação com índices de outras empresas ou índices-padrão. 

A evolução temporal dos índices, de um lado, serve para identificar o desempenho da 

empresa no decorrer dos anos, e de outro lado, serve como forte referencial para analisar as 

projeções de resultados futuros (análise de índices aplicada às projeções de resultados). 
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A comparação com os índices de outras empresas permite traçar um paralelo em 

relação à concorrência, estabelecendo os pontos fortes e fracos e orientando assim as ações 

necessárias para melhorar ou manter o desempenho da empresa. 

o índice é a "relação" existente entre os dados das demonstrações contábeis, cUJO 

objetivo reside em evidenciar determinado aspecto, associado a uma visão abrangente da 

situação econômica ou financeira de um empreendimento. 

Iudícibus (1995, p.81) relata que "Tradicionalmente, a análise e a interpretação de 

balanços têm-se valido do expediente de calcular uma série de quocientes, relacionando as 

mais variadas contas do balanço e do demonstrativo operacional, procurando atribuir um 

significado aos resultados de tais cálculos". Então, é oportuno selecionar um grupo de índices 

de boa representatividade que permitam à empresa análises precisas do que ater-se ao cálculo 

de uma série de quocientes, muitas vezes sem validade alguma. 

Confirmando isto, Matarazzo (1995, p.154) alerta: "O importante não é o cálculo de 

grande número de índices, mas de um conjunto de índices que permita conhecer a situação da 

empresa, segundo o grau de profundidade desejada na análise". 

Enfim, a prática tem feito sentir que a grande contribuição deste tipo de análise está em 

fornecer avaliações genéricas sobre diferentes aspectos da firma em questionamento, sem 

descer a um nível maior de profundidade. Uma especial importância tem sido dada a esta 

análise quando da tarefa de previsão de insolvência. Por estas razões os índices têm sido a 

técnica de análise mais empregada no universo econômico e financeiro das empresas. 

De acordo com Dalsasso (1985, p.163), os índices de Rentabilidade e Liquidez são os 

mais expressivos. A rentabilidade reflete o desempenho econômico e a liquidez o desempenho 

financeiro. Outros elementos importantes: situação na cobrança passiva, média de depósitos, 

liquidez dos títulos descontados, ficha cadastral etc. Para Dalsasso (1985, p.165), na análise 

do aspecto econômico, a rentabilidade do ativo operacional é o indicador mais apropriado 

para, de forma simplificada, sintetizar os resultados da gestão econômica. 
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8.6.1. Índices de Estrutura 

Braga (1975, p.45) conceitua os índices de estrutura como aqueles que "Avaliam a 

segurança oferecida pela empresa aos capitais de terceiros e mostram sua política de obtenção 

de recursos, bem como onde aplica estes recursos nos diversos itens do Ativo". 

Este grupo de índices evidencia a situação financeira da entidade, isto é, procura 

apontar os grandes caminhos das decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação de 

recursos e também como se encontra o nível de endividamento. 

Um aspecto importante a se destacar é que o sucesso de muitas empresas depende do 

sucesso da administração financeira das mesmas, especialmente de um bom gerenciamento, a 

fim de se obter um equilíbrio, na estrutura de capitais, entre os recursos de terceiros e os 

recursos próprios. 

o Quadro 10 apresenta os prIncipais índices de estrutura de capital propostos por 

Matarazzo (1995): 

Quadro 10 - Índices de Estrutura de Capital 

Quanto menor, 
melhor 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (1995) 

Passivo Circulante 
ital Terceiros 

Qual o percentual 
de obrigações a 
curto prazo em 

relação às 
totais 

Quanto menor, 
melhor 

Patrimônio 'uido 
Quantos $ se aplicou 
no Ativo Permanente 

para cada $ 100 de 
Patrimônio Líquido 

Quanto menor, 
melhor 

Que % dos 
Recursos não 
Correntes foi 

destinado ao Ativo 
Permanente 

Quanto menor, 
melhor 

É importante enfatizar que o item "interpretação" contido no Quadro 10 e nos 

próximos (Quadros 11 e 12), está apresentado, para a maioria dos índices, de forma genérica, 
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ou seja, na maioria dos casos é esta a forma de se interpretar. Como exemplo, pode-se tomar 

o Índice de Participação de Capital de Terceiros: geralmente, quando a empresa depende 

menos de terceiros é uma situação melhor e por isso é que se diz que, quanto menor este 

índice, melhor; no entanto, dependendo do contexto que a firma está inserida, está pode não 

ser a melhor interpretação, pois os custos destes capitais podem fazer a diferença a favor do 

capital de terceiros. 

É neste grupo de índices que se verifica o maior cuidado com relação às interpretações 

de "quanto maior melhor" e vice-versa. Para justificar a idéia de que a esta interpretação é 

aplicada de forma geral e não total, Marion (1997, p. 464-465) diz: "Não há dúvida de que, 

principalmente em época inflacionária, é apetitoso trabalhar mais com Capital de Terceiros do 

que com Capital Próprio. Essa tendência é acentuada quando a maior parte do Capital de 

Terceiros é composta de 'exigíveis não onerosos', isto é, exigíveis que não geram encargos 

financeiros explicitamente para a empresa (não há juros nem correção monetária: 

fornecedores, impostos, encargos sociais a pagar etc). Por outro lado, uma participação de 

Capital de Terceiros exagerada em relação ao Capital Próprio torna a empresa vulnerável a 

qualquer intempérie. Normalmente, as instituições financeiras não estarão dispostas a 

conceder financiamentos para as empresas que apresentarem esta situação desfavorável. Em 

média, as empresas que vão à falência apresentam endividamento elevado em relação ao 

patrimônio Líquido." Assim, apresenta-se o item "interpretação" para ser utilizado como um 

referencial inicial na análise e, como já se disse, a forma como está colocado neste trabalho é 

de interpretação genérica. 

Daí a necessidade de, no momento de se analisar tais indicadores, tentar qualificá-los 

ou caracterizá-los, pois uma dívida como complemento dos Capitais Próprios, por exemplo, 

com finalidade de ampliação, modernização ou expansão do Ativo, é um endividamento sadio, 

ainda que elevado, uma vez que estas aplicações produtivas irão gerar recursos para saldar os 

compromissos. Já as dívidas contraídas para pagar outras dívidas que estão vencendo não 

geram recursos para os pagamentos e a empresa acaba entrando num circulo vicioso de 

empréstimos sucessivos. 
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As discussões feitas a respeito de cada urna dos índices, a seguir, apresentarão o tipo 

de interpretação mais genérico, porém não aplicável a toda e qualquer situação. 

8.6.1.1. Participação de Capital de Terceiros no Patrimônio Líquido (PCT) 

PCT = Capital de Terceiros (CT) / Patrimônio Líquido (PL) 

Neste índice encontram-se relacionados os dois grandes blocos componentes das 

fontes de recursos que a empresa possui: Capital de Terceiros e Capital Próprio. Da sua 

análise é possível se detectar quanto a empresa tornou de capitais de terceiros para cada $ 100 

de capital próprio investido. 

Se a empresa for visualizada sob o prisma financeiro, pode-se afirmar que, quanto 

menor este índice, melhor; isto porque, quanto maior ele for, maior será a dependência da 

empresa junto a terceiros e menor será, então, a sua liberdade de decisões financeiras. Por 

isso, em alguns casos, este indicador é também chamado de Grau de Endividamento. 

Já sob o prisma de obtenção de lucro, Matarazzo (1995, p.160) afirma que" ... pode ser 

vantajoso para a empresa trabalhar com capitais de terceiros, se a remuneração paga a esses 

capitais de terceiros for menor que o lucro conseguido com a sua aplicação nos negócios". 

Todavia, o índice de Participação de Capital de Terceiros deve ser interpretado sob o ponto de 

vista financeiro para se detectar o risco de insolvência, e não em relação ao lucro. 

Enfim, para exemplificar, se a "Empresa X Ltda." encontrar, em 1995, o índice de 

132%, significa que para cada $ I 00,00 de capital próprio a empresa tornou $ 132,00 de 

capital de terceiros, e isto quer dizer, financeiramente, que a empresa depende mais de 

terceiros do que dela mesma e, portanto, sua flexibilidade de atuação poderá estar diminuída 

em função de ver-se condicionada a terceiros. 

8.6.1.2. Composição do Endividamento (CE) 

CE = Passivo Circulante (PC)/ Capital de Terceiros (CT) 

A finalidade do índice de Composição do Endividamento reside em identificar que 

percentual das obrigações totais da firma corresponde a dívidas de curto prazo. 
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De forma geral, quanto menor for este índice, melhor; ou seja, é muito maIs 

conveniente para a empresa que suas dívidas sejam de longo prazo, pois assim ela terá mais 

tempo para buscar ou gerar recursos para saldá-las. Mesmo porque, em dias de hoje, conseguir 

recursos é tarefa das mais árduas, especialmente para as pequenas empresas. Vale dizer, 

porém, que se os recursos no curto prazo forem mais baratos, esta análise ou interpretação de 

quanto menor melhor, pode inverter-se. 

Retomando-se o exemplo da "Empresa X Ltda. ", suponha-se agora que a composição 

do endividamento encontrada foi de 72%: isto significa que, de todas as obrigações que a 

empresa possui junto a terceiros, 72% são de curto prazo e os 28% restantes são de longo 

prazo. 

8.6.1.3. Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL) 

IPL = Ativo Permanente (AP)/ Patrimônio Líquido (PL) 

É um quociente cujo intuito é revelar qual a porcentagem dos recursos próprios que 

está imobilizada ou que não está em giro. O cálculo da Imobilização do Patrimônio Líquido 

deverá revelar quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada $ 100 de Patrimônio 

Líquido. 

Devido à importância da necessidade de se possuir um bom capital de giro, pode-se 

afirmar que quanto menor for este índice melhor é para a firma. De outra forma: quanto mais a 

empresa dedicar do Patrimônio Líquido ao Ativo Permanente, menos recursos próprios 

sobrarão para o Ativo Circulante e, em conseqüência maior será a dependência a capitais de 

terceiros para o financiamento do Ativo Circulante. 

Matarazzo (1995, p.164) afirma com muita propriedade: "O ideal em termos 

financeiros é a empresa dispor de Patrimônio Líquido suficiente para cobrir o Ativo 

Permanente (AP) e ainda sobrar uma parcela (Capital Circulante Próprio - CCP) suficiente 

para financiar o Ativo Circulante. Por suficiente entende-se que a empresa deve dispor da 
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necessária liberdade de comprar e vender sem precisar sair o tempo todo correndo atrás de 

bancos." 

No caso da "Empresa X Ltda. ", o indicador de Imobilização do Patrimônio Líquido 

encontrado, em 1995, foi de 83%, o que representa que para cada $ 1 00,00 de Patrimônio 

Líquido, $ 83,00 foram investidos no Ativo Permanente. 

Importante ressaltar que os 1 7% restantes foram empregados no Ativo Circulante. Essa 

parcela de 17% do Patrimônio Líquido investido no Ativo Circulante é denominada de Capital 

Circulante Próprio. Portanto: CCP = PL - AP. 

Se no ano de 1996, por exemplo, a empresa em estudo encontrou um índice de 109%, 

significa que para cada $ 100,00 de Patrimônio Liquido a firma investiu $ 109,00 no Ativo 

Permanente, isto é: imobilizou todo o Patrimônio Líquido mais recursos de terceiros 

equivalentes a 9% do Patrimônio Líquido; o Ativo Circulante é todo financiado por recursos 

de terceiros; e tem um Capital Circulante Próprio Negativo. 

8.6.1.4. Imobilização dos Recursos não Correntes (IRC) 

IRC = AP/ (PL + Exigível a Longo Prazo): 

Este indicador demonstra qual o percentual de Recursos não Correntes a empresa 

aplicou no Ativo Permanente. Toda a discussão feita no índice de Imobilização do Patrimônio 

Líquido pode ser retomada para a análise deste quociente. Porém, deve-se entender que agora 

estarão sendo considerados juntos aos valores do Patrimônio Líquido os do Passivo Exigível a 

Longo Prazo (ELP), haja vista que estes dois grupos de contas representam os Recursos não 

Correntes. 

A particularidade que está reservada a este índice concentra-se no fato de que os 

elementos do Ativo Permanente possuem vida útil que pode variar de 10 até 50 anos. Desta 

feita, desde que a firma possua recursos no Exigível cujos prazos sejam compatíveis com o de 

duração dos elementos do Permanente, ou suficientes para a empresa gerar recursos capazes 
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de resgatar as dívidas de longo prazo, é perfeitamente possível que não se financie todo o 

Imobilizado somente com recursos próprios. 

Os analistas de balanços recomendam que este índice não seja superior a 100%, isto 

porque a empresa deve possuir um Capital Circulante Líquido (CCL) positivo, que é a sobra 

dos Recursos não Correntes após a parcela destinada à imobilização do Ativo Permanente, ou 

a parcela dos Recursos não Correntes destinada ao Ativo Circulante. 

Matarazzo (1995, p.167) define o CCL como " ... a folga financeira a curto prazo, ou 

seja, financiamentos de que a empresa dispõe para o seu giro e que não serão cobrados a curto 

prazo". Calcula-se através da seguinte fórmula: 

CCL = Recursos não Correntes - AP ou CCL = CCP + ELP 

Como ilustração, tem-se o exemplo da "Empresa X Ltda.". Em 1995 o quociente de 

Imobilização dos Recursos não Correntes encontrado foi de 67, o que representa que, para 

cada $ 100,00 de Patrimônio Líquido mais Exigível a Longo Prazo, $ 67,00 foram investidos 

no Ativo Permanente, o que quer dizer, 67% . Portanto foi destinado ao Ativo Circulante a 

parcela de 33%. 

8.6.2. Índices de Liquidez 

Assim como os de estrutura de capital, estes índices evidenciam a base da situação 

financeira da empresa. Os índices de li qui dez são medidas de avaliação da capacidade 

financeira da empresa em honrar as parcelas assumidas para com terceiros. Mostram o quanto 

a empresa dispõe de bens e direitos em relação às obrigações assumidas em um certo período. 

Os índices de liquidez possuem como fundamental preocupação revelar como está a 

situação da empresa em determinado período, para fazer frente às suas obrigações. Apesar de 

o índice de liquidez geral dar uma idéia geral da situação da empresa quanto a este quesito, no 

entanto, é de suma importância para as empresas, verificar a temporalidade em que os 

recursos estarão disponíveis, bem como a temporalidade em que as obrigações terão de ser 
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pagas. Convém lembrar que em vista do tipo de informação que a organização precisa obter, 

é que se vai selecionar qual índice extrair. 

o Quadro 11 apresenta os pnnclpals índices de liquidez propostos por Matarazzo 

(1995): 

Quadro 11 - Índices de Liquidez 

Quanto a empresa possui 
de Ativo Circulante + 
Realizável a LP para 

cada $ 1 de dívida total 

Quanto maior, 
melhor 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (1995) 

Passivo Circulante 
Quanto a empresa 

possui de AC para cada 
$ 1 de dívida de curto 

prazo 

Quanto maior, 
Melhor 

AC - Estoques 
Passivo Circulante 

Quanto a empresa possui 
de AC, para cada $ 1 de 
dívida de curto prazo, 
sem comprometer os 

ues 
Quanto maior, 

melhor 

Ainda que exista uma série de outros índices de liquidez, consideram-se os de liquidez 

geral, corrente e seca como os mais utilizados, por esta razão serão estes discutidos com mais 

propriedade, a seguir. 

8.6.2.1. Liquidez Geral (LG) 

LG = (AC + Ativo Realizável a LP)/ (PC + Passivo Exigível a LP) 

Este quociente retrata como anda a saúde financeira de longo prazo (global) da firma, 

ou seja, responde se empresa conseguirá fazer frente a todas as suas obrigações. Sua análise 

indicará quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada $ 

1,00 de dívida total para com terceiros. 

Há que se recomendar cuidados nesta análise, tendo-se em vista que quando se fala em 

longo prazo, nem sempre é possível identificar, pelas demonstrações contábeis, exatamente 

quando estarão vencendo as obrigações e quando os recursos do ativo poderão ser convertidos 

em numerário, isto é, o índice não revela sincronização entre recebimentos e pagamentos. Via 
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de regra, a facilidade de "realização" ou "liquidação" do ativo é algo mais problemático do 

que a necessidade de pagar as dívidas. 

Marion (1997, p.458) destaca que outro cuidado a se tomar é o fato de que "o índice 

não revela a qualidade dos itens do Ativo Circulante (os Estoques estão superavaliados ou 

obsoletos') os Títulos a Receber são totalmente recebíveis'))". Mesmo assim, é um índice 

muito valioso no sentido de se avaliar se a empresa está ou não em condições de honrar seus 

compromIssos. 

A análise do Índice de Liquidez Geral revela, em última instância, quanto de $ o 

empreendimento possui para cada $ 1,00 de dívida geral, ou seja, se um cálculo resultar em 

1,22, significa dizer que a empresa consegue, no longo prazo, pagar todas as suas dívidas e 

ainda lhe sobram $ 0,22 de folga, a cada $ 1,00 pago. Portanto, pode-se afirmar, neste caso, 

que a situação é satisfatória, pois há uma margem de segurança. 

Se por outro lado tivesse sido encontrado um índice de 0,90, a empresa não estaria em 

condições satisfatórias, pois para cada $ 1,00 de dívida total lhe faltariam $ 0,1 o. No entanto, 

se o vencimento das dívidas tiver um prazo superior ao necessário para que os recursos do 

Ativo sejam convertidos em numerários, significa que a firma depende de geração futura de 

recursos e que isto pode ser alcançado. 

8.6.2.2. Liquidez Corrente (LC) 

LC = ACIPC 

Este índice mostra quanto a empresa dispõe no curto-prazo para pagar suas dívidas 

circulantes. Relaciona todos os ativos de curto prazo (dinheiro prontamente disponível e 

recursos rapidamente realizáveis) com os passIvos de curto prazo da organização, 

representando o quanto de recursos está disponível no curto prazo para se liquidarem as 

dívidas também de curto prazo. Assim, quanto maior o valor apurado, melhor. 

Sobre o índice de Liquidez Corrente, Matarazzo (1995, p.178) diz: "Eis aí o 

significado do índice de Liquidez Corrente: a margem de folga para manobras de prazos visa 
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equilibrar as entradas e as saídas de caixa. Quanto maiores os recursos, maior essa margem, 

maior a segurança da empresa, melhor a situação financeira". 

Iudícibus (1995, p.82) ao comentar a utilização deste quociente, afirma que se tenha 

precaução na análise: "Consideramos que excessiva importância tem sido atribuída a este 

quociente. Em alguns casos, a inclusão dos estoques no numerador pode diminuir a aderência 

do quociente, como teste de liquidez. Quando a empresa e a economia se encontrarem em 

períodos de recessão ou de "desaquecimento", e os investimentos em estoques forem 

sensíveis, não se podem considerar "igualmente realizáveis" itens tão diferentes como 

estoques e contas a receber. Aqueles têm de ser vendidos, primeiro, o que nem sempre é fácil 

num período de queda dos negócios." 

Enfim, a análise deste indicador retrata quanto $ a empresa possui, de curto prazo, para 

pagar cada $ 1,00 de suas dívidas também de curto prazo. Se, por exemplo, numa análise de 

balanços verificar-se que o índice de liquidez corrente é de 0,93, pode-se afirmar que para 

cada $ 1,00 de obrigação de curto prazo a firma só dispõe de $ 0,93, isto é, $ 0,07 poderão 

deixar de serem pagos se algo não for feito. 

8.6.2.3. Liquidez Seca (LS) 

LS = (AC - Estoques)/ PC 

Indica quanto a empresa disporá, sem vender os estoques para pagar suas obrigações 

no curto-prazo. O índice de liquidez seca assemelha-se ao de liquidez corrente, diferenciando

se apenas no fato de se excluírem os estoques a fim de se reduzir um fator de incerteza, tendo 

em vista que, ainda que este faça parte do Ativo Circulante, não se tem plena certeza do tempo 

da sua realização, sendo que o Passivo Circulante é líquido e certo. 

Marion (1997, p.461) visualiza a liquidez seca da seguinte forma: "Se a empresa 

sofresse uma total paralisação das suas vendas, ou se o seu Estoque fosse obsoleto, quaIs 

seriam as chances de pagar as suas dívidas com Disponível e Duplicatas a Receber')" 
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Nas empresas que os prazos médios de contas a receber e a pagar sejam 

assemelhados, este índice torna-se um dos mais significativos para se elucidar a posição da 

firma, isto porque evidencia quanto a mesma possui de Ativo Líquido (Circulante - Estoques) 

para cada $ 1,00 de dívidas de curto prazo. 

Quando do cálculo e interpretação deste indicador, é possível se verificar quanto de 

recursos correntes a empresa possui para fazer frente a cada $ 1,00 de suas obrigações de curto 

prazo. Num caso, por exemplo, em que o índice encontrado seja de 1,30, pode-se concluir que 

para cada $ 1,00 de dívida de curto prazo a organização possui $ 1,30 para pagar, ou seja, 

sobram-lhe $ 0,30 a cada $ 1,00, isto tudo sem comprometer ou contar com os valores dos 

estoques. 

8.6.3. Índices de Rentabilidade 

Avaliam o desempenho global da empresa, em termos de capacidade de gerar lucros. 

Os índices de rentabilidade objetivam avaliar o desempenho final da empresa e refletem as 

políticas e as decisões adotadas pelos seus gerentes financeiros. 

Os índices de rentabilidade procuram evidenciar qual foi a rentabilidade dos capitais 

investidos, ou seja, o resultado das operações realizadas por uma organização, por isso, 

preocupam-se com a situação econômica da firma. Comparar o Balanço Patrimonial de duas 

diferentes empresas e dizer que "A" gerou lucros de $ 72.000,00 em 1996 e "B" de $ 

121.000,00, no mesmo período, e por isso "B" foi melhor que "A", pode ser um tanto 

arriscado. 

Quando se trabalha com análise de rentabilidade, é imprescindível que a verificação 

dos lucros esteja relacionada com valores que possam expressar a "dimensão" destes lucros 

dentro das atividades da firma. 
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ludícibus (1995, p.90) observa: "O melhor conceito de 'dimensão' poderá ser ora 

volume de vendas, ora valor do ativo total, ora valor do ativo operacional, ora valor do 

patrimônio líquido, ora valor do capital social etc. Todos têm suas vantagens e desvantagens". 

No caso dos índices de rentabilidade, assim como dos demais, dizer que um indicador 

encontrado é alto ou baixo vai depender das características do empreendimento, tais como 

segmento de mercado, porte, tempo de existência etc. 

O Quadro 12 apresenta os principais índices de rentabilidade propostos por Matarazzo 

(1995): 

Quadro 12 - Índices de Rentabilidade 

F"Jrlll11.lla l Vendas Líquidas 
Ativo 

Quanto a 
empresa vendeu 

) Que ànâli:sâ] para cada cada $ 
1,00 de 

investimento 
total 

Quanto maior, 
melhor 

Lucro Líquido 
Vendas uidas 

Quanto a 
empresa obtém 
de lucro para 
cada $ 100 
vendidos 

Quanto maior, 
melhor 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (1995) 

Lucro Líquido 
Ativo 

Quanto a empresa 
obtém de lucro 

para cada $ 100 de 
investimento total 

Quanto maior, 
melhor 

Lucro Líquido 
PL médio 

Quanto a empresa 
obtém de lucro para 

cada $ 100 de 
capital próprio 

investido, em média, 
no exercício 

Quanto maior, 
melhor 

O relacionamento das variáveis para a construção de um índice dependerá da decisão a 

ser tomada ou do elemento a ser analisado. De posse das demonstrações contábeis, a empresa 

pode construir dezenas de índices, relacionando, a cada um, variáveis diferentes. No entanto, é 

o fim pretendido que irá determinar o que analisar ou qual índice utilizar. A seguir, tem-se a 

análise dos índices de rentabilidade elencados no Quadro 12. 



8.6.3.1. Giro do Ativo (GA) ou Rotação do ativo (RA) 

GA = Receita Operacional Líquida / Ativo Total 

G.J. 

Este índice indica quantas vezes o ativo total da empresa girou como resultado ou 

efeito das vendas ou, quanto a empresa vendeu para cada $ 1,00 de investimento total, durante 

certo período. É certo, portanto, que quanto maior, melhor 

De início pode-se afirmar que o êxito de uma empresa depende de uma sene de 

fatores. No entanto, o volume adequado de vendas será um dos elementos impulsionadores do 

sucesso. Por essa razão, é conveniente na análise de balanço, fazer relação do volume de 

vendas com outros fatores a fim de se conhecer se o rendimento ou desempenho foi ou não 

satisfatório. 

A preocupação reside em verificar qual a representatividade do faturamento em relação 

ao capital investido. Assim, este índice é importante porque a firma investe capitais esperando 

um bom retorno, que normalmente começa a surgir a partir do bom desempenho da área 

comercial. Desta maneira, o índice possibilita verificar se o que está sendo investido está 

sendo compensatório, em relação às vendas. 

8.6.3.2. Margem Líquida de Lucro(ML) 

ML = Lucro Líquido / Receita Operacional Líquida 

Este índice mostra o ganho líquido da empresa em cada unidade de venda. Evidencia 

qual foi o retorno que a empresa obteve frente ao que conseguiu gerar de receitas. 

A análise é feita sob a forma de quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100,00 

vendidos, por isso, quanto maior, melhor. Se o índice é de 12, representa que para cada $ 

100,00 vendidos a empresa conseguiu trazer um retorno de $ 12,00, ou 12,0%. 
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8.6.3.3. Rentabilidade do Ativo ou Rentabilidade dos Investimentos (RI) 

RI = Lucro Operacional Líquido / Ativo Total 

A rentabilidade do ativo é calculada quando se deseja ter uma idéia da lucratividade 

como um todo do empreendimento, venham de onde vierem os recursos, admitindo-se as 

aplicações realizadas. 

Este indicador mede quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100,00 de 

investimento total, por isso, é visto como uma medida de potencial de geração de lucro da 

parte da empresa. Para Matarazzo (1995, p. 185), este quociente representa" ... uma medida da 

capacidade da empresa em gerar lucro líquido e assim poder capitalizar-se. É ainda uma 

medida do desempenho comparativo da empresa ano a ano". 

Uma empresa em que, após apurados o Lucro Líquido e o valor do Ativo, verificar que 

a Rentabilidade deste Ativo tenha sido de 27,77, pode-se dizer que para cada $100,00 

investidos a empresa ganhou $ 27,77, ou 27,77%. 

8.6.3.4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RPL) 

RPL = Lucro Líquido / PL médio 

Inicialmente, conceitua-se o Patrimônio Líquido Médio como a média entre o 

Patrimônio Líquido Inicial (PU) e o Patrimônio Líquido Final (PLF), ou seja: (PLI + PLF)/ 2. 

Quando se precisa demonstrar o que ele representa para o acionista, em termos de $ adicionais 

ao seu investimento inicial, o índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido é o mais 

indicado. De outra forma: retrata quanto vai para o acionista do lucro gerado pelo uso do 

ativo, quaisquer que tenham sido as fontes de recursos, próprias ou de terceiros. Por esta 

razão, este quociente é de interesse tanto dos acionistas como da gerência. 

É importante observar que o cálculo da Rentabilidade do Patrimônio Líquido permite 

saber quanto a administração, através do uso dos ativos, obteve de rendimento com a 

respectiva estrutura de despesas financeiras, considerando-se o nível de relacionamento 
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percentual entre o capital próprio e o de terceiros. Em última instância: evidencia qual a taxa 

de rendimento do Capital Próprio. 

Uma das grandes utilidades deste quociente está na sua comparação com taxas de 

rendimento de mercado, sendo possível, por esta comparação, avaliar se a firma oferece 

rentabilidade superior ou inferior a essas opções. 

A apuração deste indicador vislumbrará, portanto, quanto a empresa obteve de lucro 

para cada $ 100,00 de Capital Próprio investido. Uma taxa de 15,0 representa, então, que para 

cada $ 100,00 de Capital Próprio investido se obteve um retorno de $ 15,00, ou 15,0%. 

8.7. ANÁLISE DO PONTO DE EQUILÍBRIO 

Para as instituições financeiras que analisam o crédito a ser concedido a um cliente, é 

necessária a disponibilidade de dados básicos sobre sua estrutura de custos e receitas, pois ela 

pode dar sinais sobre o desempenho esperado da gestão dos negócios da empresa. 

A análise do ponto de equilíbrio é muito importante para atender a esse requisito, pois 

procura determinar o nível de operações que a empresa precisa sustentar para cobrir seus 

custos operacionais, bem como indicar a lucratividade obtida a diversos níveis de vendas e 

custos. Em outras palavras, trata-se de determinar o ponto onde os custos totais se equivalem 

às receitas totais, delimitando a área de lucratividade da empresa. 

8.8. OS INDICADORES DE PRAZOS MÉDIOS 

Revelam a política de compra, estocagem e venda da empresa. Os indicadores de 

prazos médios, ou índices de atividade, indicam a dinâmica de algumas verbas do patrimônio 

da empresa, ou seja, quantos dias elas levam para girar durante o exercício (rotação). 
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A análise dos prazos médios constitui importante instrumento para se conhecer a 

política de compra e venda adotada pela empresa, constatando-se a eficiência com que os 

recursos estão sendo administrados (duplicatas a receber, estoques e fornecedores). 

8.8.1. Prazo Médio de Compras (PMC) 

PMC = (Fornecedores / Montante de Compras) x 360 

O PMC expnme o prazo que a empresa vem obtendo de seus fornecedores para 

pagamento das compras de matérias-primas e/ou mercadorias. Pode-se dizer que o Prazo 

Médio de Compras é o número de dias que decorre, em média, entre a compra e o respectivo 

pagamento. Quanto maior for o PMC melhor será a situação da empresa, pois estará 

financiando o seu giro com recursos não onerosos. 

8.8.2. Prazo Médio de Estoques (PME) 

PME = (Estoques / Custo dos Produtos Vendidos) x 360 

O Prazo Médio de Estoques exprime o número de dias, em média, em que os estoques 

são renovados ou vendidos. É o número de dias que decorre, em média, entre a compra e a 

venda, ou seja, o número médio de dias em que os estoques ficam parados na empresa. 

Considera-se ideal que os estoques girem o mais rápido possível, pois além da economia de 

despesas de armazenamento, haverá redução de riscos com estoques obsoletos ou a perda de 

estoques devido à sua deterioração. Além disso, a empresa estará faturando mais num prazo 

menor. 

8.8.3. Prazo Médio de Recebimentos (PMR) 

PMR = (Clientes / Receita Operacional Bruta) x 360 

Demonstra o prazo médio de recebimentos das vendas totais da empresa, indicando o 

tempo decorrido entre a venda de seus produtos e o efetivo ingresso de recursos. O ideal é que 

o recebimento das vendas se efetue no menor prazo possível. 
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8.8.4. Ciclo Operacional (CO) 

CQ=PME+PMR 

Fornece a medida de tempo decorrido entre o momento em que a empresa adquire as 

matérias-primas/mercadorias e o momento em que recebe o dinheiro relativo às vendas. 

8.8.5. Ciclo Financeiro (CF) 

CF = PME + PMR - PMC 

Fornece a medida do tempo decorrido entre o instante do pagamento aos fornecedores 

pelas mercadorias adquiridas e o recebimento pelas vendas efetuadas. É o período em que a 

empresa necessita ou não de financiamento complementar do seu ciclo operacional. 

8.9. O CAPITAL DE GIRO (CDG) 

Também pode ser chamado de capital em giro de uma empresa. Mostra os valores 

aplicados em seu Ativo Circulante. É a diferença entre o passivo não circulante (PNC) e o 

Ativo Circulante (AC). Esses grupos contemplam contas de longo prazo que parecem 

estacionárias, quando comparadas com as cíclicas. CDG = AC - PC ou CDG = PNC - AC. 

8.10. A NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG) 

Mostra a carência ou não de capital de giro da empresa. A melhor situação seria que a 

empresa utilizasse recursos do seu ciclo operacional para cobrir suas aplicações. Quando isso 

não acontece, ela precisa recorrer a fontes não diretamente ligadas à atividade. A análise da 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) é centrada no ciclo operacional. Se a NCG é positiva, 

significa que a empresa deverá obter recursos junto a seus proprietários ou junto a terceiros 

(onerosos). Do contrário, se negativa, significa que existe folga, sobra de recursos para o giro, 

podendo realizar aplicações no mercado financeiro. NCG = ACC - PCc. 
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8.11. SALDO DE TESOURARIA (ST) 

É a diferença entre as contas do Ativo Circulante e de Passivo Circulante, das contas 

que não possuem relação com a atividade operacional da empresa, ou seja, a diferença entre 

Ativo circulante financeiro e o Passivo circulante financeiro ou ainda a diferença entre o 

Capital de Giro e a Necessidade de Capital de Giro. 

8.12. O EFEITO TESOURA 

É um indicador de descontrole no crescimento da dependência de fontes onerosas de 

recursos de curto prazo. Este efeito surge quando o Saldo de Tesouraria apresenta-se 

crescentemente negativo. Quando o Saldo de Tesouraria é positivo, significa que a empresa 

tem disponibilidade de recursos, que poderão ser utilizados para financiamento do Ativo 

Permanente ou simplesmente ficar aplicado no mercado financeiro. Se negativo, demonstra 

dependência de fontes onerosas de recursos de curto prazo. 

Portanto, o Efeito Tesoura é conseqüência de saldo de tesouraria (ST) crescentemente 

negativo, variando em proporção superior a sua Necessidade de Capital de Giro. A tendência é 

dada pela relação (STINCG). Se o resultado for crescentemente negativo, mostra que a 

empresa recorre, cada vez mais, a empréstimos de curto prazo. Para melhor avaliar o Efeito 

Tesoura, deve-se observar o comportamento do indicador em, no mínimo, três períodos. A 

tendência crescente neste indicador, período após período, pode revelar alguma anomalia, fato 

que comporta investigação por parte do analista. 

São causas comuns do Efeito Tesoura: 

• Prejuízos; 

• Distribuição excessiva de lucros; 

• Dependência contumaz de empréstimos de curto prazo, com pagamento de altas taxas de 

Juros; 

• Tendência de crescimento do ciclo financeiro; 

• Cresci mento real das vendas a prazo, descasadas de prazo de fornecedores: 

• Aplicações no ativo imobilizado com recursos onerosos de curto prazo; 
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8.13. FLUXO DE CAIXA 

Identifica qual a capacidade de geração de recursos da empresa e, se estes recursos, 

serão suficientes para a manutenção e/ou crescimento de suas atividades e para que possa 

honrar novos compromissos. Trata-se de uma alternativa útil na complementação das lacunas 

deixadas pelos balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados. O fluxo de caixa, de 

forma extremamente simples, consegue explicar de onde vieram e para onde foram os 

recursos da empresa. 

O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que assume um caráter de 

planejamento financeiro quando é projetado para o futuro. Esse instrumento permite o 

conhecimento prévio dos ingressos e desembolsos de caixa, possibilitando assim uma 

programação de busca de recursos nas fontes menos onerosas, para fazer frente a falta de 

caixa e aplicar de melhor forma possível o excesso de caixa. 

Segundo Resnik (1990, p.l72), "a administração de caixa é uma condição decisiva 

para a sobrevivência e o sucesso de uma pequena empresa". De acordo com Chiavenato 

(1995,p.120) "na realidade, o dia-a-dia do empreendedor é quase totalmente tomado pela 

administração dos ativos correntes. O planejamento e a operação das entradas e saídas do 

caixa constituem talvez a parte mais representativa da operação financeira da empresa". 

Não adianta a empresa ter um volume de vendas muito alto se ela não possuir dinheiro 

no caixa para pagar os seus compromissos, por isso a rentabilidade e liquidez devem andar 

sempre juntos para que a empresa tenha sucesso. Nesse contexto algumas medidas de controle 

e planejamento dos elementos do capital de giro devem ser adotados para um bom 

funcionamento da empresa como a fixação do saldo de caixa mínimo, políticas de compras e 

vendas, controle de estoques, que afetarão diretamente no ciclo de caixa e consequentemente a 

capacidade de pagamento da empresa. 
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Para a obtenção do Fluxo de Caixa Operacional, Casagrande (2001, p. 27) indica o 

seguinte procedimento: 

(+) Receita Operacional Líquida 

(-) Custo dos Produtos Vendidos 

( -) Despesas Administrativas/Gerais 

(-) Despesas com Vendas 

(-) Juros de empréstimos existentes. pretendidos. ou sobre déficits anteriores 

= Lucro Tributável 

(-) IR e Contribuições sociais/simples 

(+) Depreciações 

= Lucro Bruto Operacional ou Geração intema de recursos 

(-) variação NCG (NCG do Ano Atual- NCG do Ano Anterior) 

= Fluxo de Caixa Operacional 

O analista deve verificar se o Lucro Bruto Operacional da empresa é suficiente para 

cobrir as despesas financeiras, o imposto de renda e os dividendos e, ainda, suportar o 

aumento da Necessidade de Capital de Giro (NCG). 

A maioria dos métodos da engenharia econômica aplicados na avaliação do retorno de 

projetos de investimentos utiliza o conceito de fluxo de caixa, calculando em geral o valor 

presente líquido e a taxa interna de retorno. 

O demonstrativo do fluxo de caixa não tem padrão único de apresentação, podendo ser 

adaptado a cada tipo de empresa. Um exemplo de um fluxo de caixa genérico é mostrado no 

Quadro 13, a seguir: 

Quadro 13 - Demonstrativo Genérico de Fluxo de Caixa 

Fonte: Adaptado de Gitman (1997) 
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Segundo Gitman (1997), os itens do Quadro 13 representam o seguinte: 

• Entradas: são os recebimentos de caixa oriundos das vendas de produtos ou serviços, ou da 

venda de ativos, durante o período analisado. As vendas de produtos podem ser projetadas 

tanto por meio de métodos de previsão, tais como análise de regressão e séries temporais, 

como por métodos qualitativos, tais como opiniões de especialistas. Como se trata de fluxo 

de caixa, os montantes de vendas totais previstos devem ser detalhados ao longo do 

período em que realmente serão convertidos em caixa. Assim, para um total projetado de 

vendas deve-se prever qual parcela será recebida à vista e em quais períodos as demais 

entradas (representando o restante das vendas) serão recebidas; 

• Saídas: referem-se a todos os pagamentos de caixa durante o período analisado, 

envolvendo desde compras à vista e pagamento a fornecedores, até o pagamento de 

empréstimos e financiamentos; 

• Exigências mínimas de caixa: dizem respeito ao capital de giro necessário para a 

manutenção das atividades normais da empresa. Quando o valor do capital de giro for 

inferior ao do fluxo de caixa líquido, haverá um excedente a ser aplicado. Caso contrário, 

haverá um déficit a ser coberto com a tomada de recursos. 

Welsch (1989) apresenta o fluxo de caixa como derivação da projeção dos resultados 

da empresa. As entradas referem-se: ao lucro líquido após imposto de renda e ajustes, como a 

adição do valor da depreciação, pois a mesma não representa um efetivo desembolso de caixa. 

As saídas de caixa são representadas por itens que não constaram da projeção dos resultados, 

como os investimentos em imobilizado e em dividendos. Essa forma de fluxo de caixa 

conjugada com a projeção dos resultados, pode dar ao analista uma visão mais clara sobre a 

projeção dos negócios e a capacidade de pagamento da empresa. O Quadro 14, a seguir, 

mostra uma forma alternativa de apresentação do fluxo de caixa, em bases teóricas e de 

modelação: 



Quadro 14 
Demonstrativo Alternativo de Fluxo de Caixa Conjugado com Projeção de Resultados 

-) Custos de Produção: 
) Custos Dirdos: 
Matéria-Prima 

) Custos Indiretos: 
Mão-de-Obra Indireta 

-) Despesas Gerais: 
) Despesas Fixas: 
Despesas Administrativas 
Outras Despesas Fixas 
) Despesas Variáveis 
Vendas 
Impostos sobre Vendas 
Financiamento das Vendas 
Outras Despesas Variáveis 
-) Juros de Financiamento 

de 

·mos a Longo Prazo 
endas do Imobilizado 
- Tota! de Entradas 

Amortização 
Pagamento de Dividendos 
Pagamento de Empréstimos a L.P. 
Aumentos do Imobilizado 

Fonte: Adaptado de Wel sch (1989) 

Obs.: este quadro não está preenchido, pois serve de exemplo para utilização 
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Os diferentes níveis de utilização da capacidade demonstram uma forma de reduzir 

os riscos relativos à incerteza da concretização dos resultados no longo prazo. É possível 

incluir na análise, percentuais de utilização da capacidade que podem ser classificados em: 

pessimistas, mais prováveis e otimistas. 

8.14. FLUXO DE CAIXA DO PROJETO 

A elaboração do fluxo de caixa do projeto é feita de forma a permitir a avaliação da 

rentabilidade do investimento. No fluxo de caixa do projeto inclui-se o valor do investimento 

inicial e excluem-se os itens que não são unicamente do projeto. 

O valor do investimento inicial envolve, de um lado, o custo de compra de novos 

ativos e os custos de instalação, e de outro lado, a dedução dos valores recebidos pela venda 

dos ativos velhos e a influência do imposto de renda sobre essas operações. 

Casarotto & Kopittke (1994) propõem uma forma simplificada de fluxo de caixa do 

projeto, mostrado no Quadro 15: 

In vestimenta Inicial 
Valor R..:sidual 
Financiamento 

Entradas (Receitas) 
Custos Diretos 
Custos Indiretos 

Quadro 15 - Fluxo de Caixa do Projeto - Forma Simplificada 

Despesas Variáveis Gerais 
Despesas Fixas Gerais 
Depreciação 
Despesas Fin. de Financiamentos 
Lucro Líquido J\nt..:s do Imposto Renda 
Imposto de Renda 
Saldo Após o Imposto de Renda 

Fonte: Adaptado de Casarotto & Kopittke (1994) 

Obs.: este quadro não está preenchido. pois serve de exemplo para utilização 
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8.15. GERENCIAMENTO DO CAPITAL DE GIRO 

o capital de giro representa, em média, 30 a 40% do total dos ativos de uma empresa. 

O capital permanente tem um peso maior sobre o total dos ativos, atingindo entre 60 e 70%. 

Apesar de sua menor participação sobre o total dos ativos da empresa, o capital de giro exige 

um gerenciamento maior do administrador financeiro do que aquele requerido pelo capital 

fixo. 

O capital de giro precisa de acompanhamento permanente, pois está continuamente 

sofrendo o impacto das diversas mudanças enfrentadas pela empresa. Já o capital fixo não 

exige atenção constante, uma vez que os fatos capazes de afetá-lo acontecem com uma 

freqüência bem menor. 

Boa parte dos esforços do administrador financeiro é canalizada para resolução de 

problemas de capital de giro - formação e financiamento de estoques, gerenciamento do 

contas a receber e administração de déficits de caixa. 

Nesta luta para sobreviver, a empresa acaba sendo arrastada pelos problemas de gestão 

do capital de giro e tende a sacrificar seus objetivos de longo prazo. Os empresários conhecem 

bem este fenômeno. Boa parte de seu tempo é consumido "apagando incêndios", onde o foco 

mais perigoso reside no capital de giro. 

Resnik (1990, p.186) afirma que "o controle produtivo do capital de giro da empresa, 

em particular, contas a receber, contas a pagar e estoque, é com freqüência um fator tão 

decisivo para a sobrevivência e sucesso de uma pequena empresa quanto a proficiência nas 

áreas de produto e vendas". Assim, as principais alternativas de solução para se evitar 

problemas ou uma crise de capital de giro são: 
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a) Gerenciamento das Contas a Receber: 

As contas a receber são decorrentes das vendas a prazo onde o cliente assume o 

compromisso de efetuar o pagamento no futuro. É uma estratégia de marketing que tem sido 

muito utilizada pelas empresas como forma de manter os clientes e aumentar as suas vendas, 

principalmente, com o aumento da concorrência provocada pela globalização dos mercados. 

Quando a empresa concede crédito ela está financiando os seus clientes. Esse 

procedimento gera um custo relativo aos recursos que serão imobilizados proporcionalmente 

ao saldo médio das contas a receber até que haja o efetivo recebimento. Além disso, agrega o 

risco do cliente não honrar os seus compromissos. Em contrapartida, em muitos casos, não 

conceder créditos pode representar a redução drástica das vendas para as pequenas empresas, 

o que pode culminar em falências. 

Diante desse cenário, caberá a empresa adotar uma política racional e eficiente de 

crédito usando algumas regras que possam controlar e fixar os padrões de concessão de 

créditos, pois com o aumento das vendas a crédito, haverá o aumento da exposição aos 

créditos duvidosos e dos respectivos custos de cobrança. Frente a esse problema deverá ser 

feito uma análise de custo beneficio para decidir qual a estratégia a ser utilizada pela empresa. 

A inadimplência dos clientes de uma empresa pode decorrer do quadro econômico 

geral do país ou de fatores no âmbito da própria empresa. No primeiro caso, a contração geral 

da atividade econômica e a conseqüente diminuição da renda das pessoas, tende a aumentar a 

inadimplência. Nesta situação, a empresa tem pouco controle sobre o problema. 

Quando a inadimplência é decorrente de práticas de crédito inadequadas, estabelecidas 

pela própria empresa, existe uma solução viável para o problema. Neste caso, é preciso dar 

mais atenção à qualidade das vendas (tanto as vendas a crédito como as vendas faturadas) do 

que ao volume dessas vendas. No caso das vendas a crédito, também será recomendável uma 

redução do prazo de pagamento concedido aos clientes. 
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O indicador utilizado para avaliar a administração das contas a receber é a sua 

comparação com os prazos médios concedidos pelos fornecedores. O prazo de recebimentos 

deve ser menor que o de pagamentos, sob pena de necessitar de recursos para financiar o giro 

dos negócios. 

b) Gerenciamento das Contas a Pagar: 

Contas a Pagar resulta das compras efetuadas a prazo junto aos fornecedores e das 

obrigações com o governo, seus empregados e com as instituições financeiras. Normalmente, 

eles financiam as atividades da empresa. Cabe ressaltar que normalmente os fornecedores 

cobram taxas de juros menores que aqueles praticado no mercado financeiro por isso é 

aconselhável que a empresa utiliza essa fonte de recursos para financiar as suas atividades. 

Diante das vantagens proporcionadas por essas operações, uma boa gestão de contas a 

pagar consiste em aumentar ao máximo os prazos, desde que os beneficios sejam maiores que 

os custos de pagamentos. Assim, pode-se aumentar o saldo de caixa que poderá ser aplicado 

em outras atividades. 

Previdelli (1995, p.220) coloca que "Uma boa gestão dos recursos circulantes impõem 

um principio: não se deve pagar conta alguma antes do vencimento, a menos que as vantagens 

oferecidas sejam muito atrativas a ponto de superar o custo financeiro da sua antecipação do 

pagamento". Ao contrário das contas a receber aqui a estratégia a ser utilizada é ampliar o 

prazo de pagamentos, para que a empresa tenha maior folga de caixa. A empresa deve buscar 

sempre obter prazos maiores de pagamento do que aqueles concedidos aos seus clientes. 

c) Gerenciamento dos Estoques: 

O estoque é um ativo circulante necessário para a operação de qualquer empresa 

comercial e industrial. Normalmente, representa a maior fonte de aplicação nas pequenas 

empresas devido a permanência de uma mentalidade inflacionaria por parte de seus 

proprietários, que mantêm grande quantidade de estoque com medo do aumento dos preços ou 

falta do mesmo. O erro consiste em não se considerar os custos de oportunidades e o custo de 

estocagem. 
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A administração do estoque é um dos aspectos que merecem uma análise minuciosa 

frente ao binômio liquidez e rentabilidade. Nessa ótica, deve-se buscar aumentar a taxa de 

rotatividade eliminando o excesso de estoque sem prejudicar a rentabilidade. Entretanto, há 

que se manter um nível mínimo de estoque que atenda as necessidades da empresa, além de 

um estoque de segurança para possíveis eventualidades. 

Resnik (1990, p.I88) diz que "O estoque em excesso é freqüentemente a maior ameaça 

à liquidez de caixa. Um número substancial de pequenas empresas não têm um programa 

coerente de controle de estoque, a não ser a política "nunca deixar acabar". Para evitar essa 

situação, a empresa deve manter um nível de estoque que lhe garanta um alto grau de 

rentabilidade sem prejuízo de liquidez utilizando as técnicas de controle e avaliação de 

estoque. 

Existem métodos de controles como o ABC onde os componentes de estoque são 

divididos em letras A, B ou C, em ordem decrescente do investimento a ser recebido. Isso 

permite que os estoques mais vendidos tenham mais investimento. Outro sistema de avaliação 

é o Modelo de Lote Econômico de Compra (LEC) que busca determinar uma quantidade 

ótima que minimiza o custo total de pedir e manter de estoque. Essas duas técnicas permitem 

melhor dimensionar o seu estoque levando em conta a rentabilidade a sua capacidade de 

vendas e de pagamento. Existem outras técnicas mais avançadas como o Just in Time, 

Manufacturing Resources Planning 11 e Optimized Productions Technology (OPT) que devido 

a sua complexidade não são recomendados para as pequenas empresas. 

d) Encurtamento do ciclo econômico 

Quando a empresa encurta seu ciclo econômico, que pode ser definido como o tempo 

necessário à transformação dos insumos adquiridos em produtos ou serviços, suas 

necessidades de capital de giro se reduzem drasticamente. A redução do ciclo econômico não 

é uma função tipicamente financeira. Ela requer o apoio de funções como produção, operação 

e logística. 
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Numa indústria, a redução do ciclo econômico significa um menor tempo para 

produzir e vender. No comércio, esta redução significa um giro mais rápido dos estoques. Na 

atividade de serviços, a redução do ciclo econômico significa basicamente trabalhar com um 

cronograma mais curto para a execução dos serviços, 

e) Não se endividar a qualquer custo 

Na tentativa de suprir a insuficiência de capital de giro, muitas empresa utilizam 

empréstimos de custo elevado. Como regra, qualquer dinheiro captado a um custo maior do 

que a rentabilidade normal da empresa é claramente antieconômico. 

o financiamento de capital de giro a uma alta taxa de juros, pode resolver o problema 

imediato de caixa da empresa, mas cria um novo problema - seu pagamento. O administrador 

tem consciência da inviabilidade do custo financeiro dos financiamentos de capital de giro. 

Ele tenta ganhar tempo, esperando que uma melhora posterior nas condições de mercado da 

empresa permitam pagar o capital de terceiros. Todavia, quando a recuperação das vendas 

acontece, a empresa já acumulou um estoque de dívidas cujo pagamento será impraticável. 

f) Alongamento do perfil do endividamento 

Quando a empresa consegue negociar um prazo maIOr para o pagamento de suas 

dívidas, ela adia as saídas de caixa correspondentes e, portanto, melhora seu capital de giro. 

Embora essa melhora seja provisória, ajudará bastante até que a empresa se ajuste 

financeiramente. Também neste caso, é importante uma atenção especial para o custo do 

alongamento de prazo. Ele precisa ser suportado pela rentabilidade da empresa. 

g) Redução de custos 

A implantação de um programa de redução de custos tem um efeito positivo sobre o 

capital de giro da empresa desde que não traga restrições às suas vendas ou à execução de suas 

operações. 
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A empresa com problema de capital de giro também estará com sua capacidade de 

investimento comprometida. Desta forma, a redução de custos em atividades como 

modernização, automação ou informatização fica prejudicada. 

Diante de uma crise de capital de giro, o programa de redução de custos tem natureza 

compulsória e seu grande desafio é identificar aqueles itens de gastos que possam ser cortados 

sem grandes prejuízos para as atividades da empresa. Dificilmente serão encontrados gastos 

supérfluos ou desperdícios, pois a crise de capital de giro naturalmente já os deve ter 

eliminados. 

Uma solução definitiva para o problema do capital de giro consiste na recuperação da 

lucratividade da empresa e a conseqüente recomposição de seu fluxo de caixa. Esta solução 

exige a adoção de medidas estratégicas de grande alcance que vão desde o lançamento de 

novos produtos ou serviços e a eliminação de outros, adoção de novos canais de venda ou até 

mesmo a reconfiguração do negócio como um todo. 
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9. ESTUDO DE CASO: RESTAURANTE BUONGUSTAIO DE 

BRASÍLIA 

9.1. INTRODUÇÃO 

A abordagem do presente estudo de caso foi autorizado pelos seus sócios-dirigentes do 

Restaurante Buongustaio de Brasília, no período 1999/2000, Srs.: Eduardo de Oliveira 

Martins, Paulo Elias Martins de Morais e Valmir Cirilo dos Santos (autor desta dissertação). 

Baseou-se no plano de negócios encaminhado à instituição financeira para solicitação de 

financiamento, em dados internos da empresa e em entrevista com os seus sócios, sendo que 

vários fatos foram vivenciados por este autor. 

A idéia de abordar este assunto como estudo de caso é fornecer à sociedade uma 

contribuição bibliográfica sobre a experiência vivencial de implantação, planejamento, 

gerenciamento e controle de um restaurante, pois referências bibliográficas neste assunto são 

raríssimas. Serão abordadas as principais dificuldades, problemas enfrentados e as soluções 

criativas envolvendo planejamento, gestão, recursos humanos, capital de giro, atendimento a 

clientes, dentre outros. 

Outro fator de importância no estudo de caso no ramo de alimentação é a sua 

participação expressiva nas decisões de escolha sobre a implantação de um empreendimento. 

Vê-se com muita freqüência pessoas com vontade de ter um negócio próprio falar a seguinte 

frase: "Vou abrir um restaurante ou uma lanchonete porque é isso que dá dinheiro. Nos 

momentos de crise, as pessoas deixam de fazer muitas coisas, mas não deixam de comer". 

Entretanto, a realidade não é bem assim. Há vários riscos envolvidos inerentes às várias 

atividades desenvolvidas neste negócio, pois concentra características de indústria (fabricação 

da comida), comércio (compra de produtos alimentícios e venda de alimentação) e prestação 

de serviços. 

É importante reafirmar que não se pretende criar um padrão de comportamento para 

restaurantes, mas contribuir para o desenvolvimento das mIcro e pequenas empresas e 

conseqüentemente, para a economia e sociedade brasileiras. 
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9.2. HISTÓRICO 

o primeiro restaurante da rede "Buongustaio" foi fundado no final dos anos 80, em 

Recife (PE). A qualidade e excentricidade de sua comida que mistura as cozinhas italiana e 

francesa lhe rendeu fama, sendo eleito o melhor restaurante italiano de Recife nos anos 90, 

segundo o guia abril da revista quatro rodas. Com este sucesso, o seu proprietário foi 

procurado para conceder franquias do tipofast-food, em shoppings centers daquela cidade. 

As franquias fast-food dos shoppings centers mantiveram o mesmo sucesso do 

restaurante sede. O fornecimento de massa para os fast-foods era realizado pelo restaurante

sede, sendo que a variedade dos pratos era reduzida. 

Diante do sucesso inicial com franshising, o proprietário fundador resolveu conceder 

franquias para outros estados. Desta feita, com a concessão de franquia para a instalação de 

restaurantes-sede. Assim, houve a necessidade de transferência do conhecimento de 

fabricação da massa e de todos os pratos do cardápio do restaurante central de Recife para os 

demais. Em 1998, foram abertos restaurantes e fast-foods em Natal e no início de 99, em 

Fortaleza. 

Em março/99 foi celebrado o contrato de franquia para abertura do restaurante em 

Brasília. A inauguração estava prevista inicialmente para o mês de agosto/99, mas devido a 

atraso na reforma do prédio, a filial de Brasília só foi inaugurada em outubro/99. Nos três 

primeiros meses de funcionamento, o Restaurante abriu somente para o jantar e obteve o 

sucesso alcançado em outras capitais, mantendo sua ocupação em níveis próximos da 

capacidade máxima. 

A partir do quarto mês houve uma queda na clientela, mesmo com a abertura do 

Buongustaio para almoço. Nos meses seguintes, o grau de ocupação manteve-se pouco acima 

do mínimo exigível para cobrir as despesas operacionais. Após 10 meses de funcionamento, o 

Restaurante foi vendido a terceiros. Ressalta-se que durante este período, o Buongustaio foi 

freqüentado por políticos renomados, grandes executivos e pela alta sociedade brasiliense, 

conseguindo formar uma clientela seleta. 
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9.3. EXPERIÊNCIA VIVENCIAL 

Serão abordados os principais aspectos de planejamento e gestão vivenciados com a 

implantação e funcionamento nos 10 primeiros meses do Restaurante Buongustaio. 

9.3.1. Planejamento e Estratégia Iniciais 

A decisão de montar uma pequena empresa não foi precedida de qualquer estudo de 

mercado ou sobre micro e pequena empresa. A visão de que aquele empreendimento seria um 

sucesso no mercado de Brasília foi preponderante sobre qualquer outra análise. Cabe registrar 

que o contrato com o franqueador foi fechado sem a elaboração de um plano de negócios. 

A estratégia consistia em inaugurar inicialmente um restaurante-sede requintado, para 

que a população brasiliense de níveis A e B conhecesse a culinária inovadora e exclusiva do 

Buongustaio. Após 6 a 12 meses, com os recursos gerados pelo restaurante-sede, abrir-se-ia 

outro restaurante do tipo fast-food num shopping anter bem movimentado, com a massa 

sendo fornecida pelo restaurante-sede. 

Os restaurantes do tipo fast-food inaugurados nos outros estados mostravam-se mais 

rentáveis e menos trabalhosos. Entretanto, a decisão foi a de acompanhar o planejamento dos 

outros estados: abrir inicialmente o restaurante-sede para depois inaugurar o fast-food que 

possuía pratos mais simples e mais baratos direcionados às classes C e D da população. Tal 

decisão baseava-se na idéia de mostrar o poder e potencial da cozinha Buongustaio com 

requinte, para depois vendê-Ia a preços mais populares. Caso fosse aberto o fast ... food 

inicialmente (sem a existência de um restaurante-sede), entenderam os sócios que poderia 

haver uma vulgarização da marca e não ocorrer o resultado desejado. 

O plano de negoclOs só foi estruturado quando este foi exigido pelo banco para 

conceder um empréstimo para aquisição de máquinas e equipamentos. Assim, o referido plano 

não foi realizado com a profundidade de pesquisa necessária para embasar o planejamento e a 

estratégia para a implantação do empreendimento. 
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9.3.2. A Escolha do Ponto e a Reforma do Prédio 

Após ter sido fechado o contrato de franquia mediante pagamento à vista do valor 

acordado, partiu-se para a implantação do Restaurante no menor prazo possível. Com o início 

da capitalização em forma de investimentos, quanto maior o prazo para funcionamento 

operacional da empresa, maior é o período que este capital investido fica parado, pois não há o 

ingresso de receitas. 

A escolha do local para instalação do Restaurante baseou-se na proximidade aos 

bairros com maior potencial de consumo. Porém, nestes setores os imóveis são muito 

valorizados. Para se ter uma idéia, a um investimento previsto da ordem de R$ 90 mil para 

instalação do Restaurante, deveriam ser acrescentados R$ 350 mil para compra do prédio. 

Mesmo que os sócios dispusessem deste capital (R$ 440 mil), dificilmente optariam por esta 

alternativa, pois a imobilização do investimento seria muito alta para o retorno esperado. 

Desta forma, a opção escolhida foi a de alugar um imóvel. 

Em Brasília, existe uma tradição de concentração dos melhores restaurantes no bairro 

Asa Sul. Como este bairro tem um grande potencial de consumo e está próximo a outros 

bairros com excelente potencial que são o Lago Sul e o Park Way, decidiu-se por alugar um 

ponto na Asa Sul. No período pesquisado, haviam três pontos para alugar em que poderia ser 

instalado o Restaurante. Um deles já havia sido um mix de tabacaria/whi skeri a/restaurante. 

Era o que tinha a melhor localização, a melhor infra-estrutura e, conseqüentemente, o aluguel 

mais caro no valor de R$ 6 mil por mês. O ponto com aluguel mais barato, R$ 3 mil por mês, 

estava bem situado no bairro e tinha uma boa área construída, mas não apresentava uma boa 

localização na quadra, pois tinha como vizinhos uma padaria e uma frutaria. Além disso, o 

prédio precisava de uma boa reforma e não tinha a infra-estrutura necessária para instalação 

de um restaurante. O terceiro ponto tinha uma boa localização, entretanto, continha uma área 

menor e também necessitava de uma reforma razoável, sendo que o seu aluguel estava na 

faixa de R$ 4 mil. 

Não foi realizada pesquisa de mercado para a escolha do ponto. O imóvel com melhor 

localização e infra-estrutura foi descartado devido ao elevado preço do aluguel e por não se ter 



85 

conseguido negociar um prazo de carência para se fazer uma pequena reforma e uma nova 

decoração. O ponto escolhido foi o do aluguel mais barato. Os motivos que levaram a esta 

escolha foram a área do prédio e o preço do aluguel que foi baixado para R$ 2.500,00 

mensais. Além disso, foi concedida carência de três meses no pagamento do aluguel, para que 

se fizesse a reforma necessária. Assim, mesmo tendo que se fazer uma reforma a um custo 

maior, considerando-se o período de um ano, este montante seria recuperado com a economia 

no aluguel. 

O prédio alugado tinha um sub-solo e mais dois pavimentos, totalizando 210m2 de 

área. O projeto arquitetônico definiu a localização da cozinha no sub-solo, o bar e um 

ambiente com mesas para fumantes no térreo e os banheiros com outro salão de mesas para 

não fumantes, no segundo piso. A reforma do prédio assumiu proporções acima do planejado, 

pois além da substituição das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e contra incêndios, 

reformou-se toda a alvenaria, trocou-se os pisos e necessitou-se de trocar o telhado que 

apresentava infiltrações. Diante disto, o período planejado para as obras civis que era de dois 

meses, resultou em quatro meses e o montante gasto superou em 45% o previsto para a 

reforma. 

9.3.3. A Constituição da Firma 

O tipo de empresa escolhido foi Sociedade por Quotas de Responsabilidade constituída 

pelos três referidos sócios. Foi contratado um escritório de contabilidade e advocacia para 

retirar a documentação necessária e providenciar: o Contrato Social no Cartório, o Registro na 

Junta Comercial, o Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ) na Secretaria da Receita 

Federal e o Alvará de Funcionamento na Prefeitura da Cidade. Para conseguir o Alvará de 

Funcionamento foi necessário que todos os registros e documentações anteriores estivessem 

prontos, sendo que também foram necessários os laudos de vistoria do Corpo de Bombeiros, 

da Secretaria de Saúde Pública, das Companhias de água/esgoto e de eletricidade. 

Mesmo contratando-se um escritório para providenciar esta parte burocrática, os 

transtornos foram diversos, com indas e vindas a Cartórios, Junta Comercial e à Prefeitura. 
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Devido à demora de maIs de três meses para a conclusão desta sabatina, o 

Restaurante foi inaugurado sem ainda ter obtido o Alvará de Funcionamento, fato que só 

ocorreu após duas semanas de atividade. 

9.3.4. Recursos Humanos 

Para o início das atividades em Brasília, foram contratados 30 funcionários, sendo que 

cinco foram treinados no restaurante-sede de Recife: quatro para gerenciar a cozinha e um 

para controlar as compras e o estoque. 

A distribuição dos funcionários conforme suas funções foi a seguinte: uma gerente de 

compras e de estoque, uma gerente administrativo, um caixa, um motorista, um manobrista, 

um recepcionista, um maitre, quatro garçons, dois auxiliares de garçom, quatro supervisores 

de cozinha, quatro cozinheiros, oito ajudantes de cozinha e uma auxiliar de limpeza. Os três 

sócios ficaram responsáveis pela administração e controle de funcionamento do restaurante. A 

escolha dos funcionários deu-se por entrevista e análise curricular. 

Durante o processo de seleção houve dificuldade para recrutar profissionais treinados e 

qualificados para o provimento das diversas funções. Os cargos de motorista, manobrista, 

ajudantes de cozinha e auxiliares de garçom foram providos com maior facilidade. No entanto, 

a maior parte dos candidatos que se apresentavam para as vagas de maitre e garçons não 

tinham muita experiência em restaurantes finos e dificilmente atendiam os requisitos de 

etiqueta, desenvoltura, iniciativa, cortesia e fineza necessários. Fato curioso foi a contratação 

de um garçom português para trabalhar no Buongustaio que é um restaurante típico italiano. A 

repercussão que a princípio poderia ser negativa, acabou sendo um ponto forte pois o 

português entendia muito de vinhos e era muito carismático, sabendo conquistar a clientela. 

O planejamento inicial era que as duas gerentes seriam a esposa de um dos sócios e a 

mãe de outro. Entretanto, como as duas gerentes estavam numa escala hierárquica inferior aos 

três sócios, os mandos e desmandos começaram a causar desconfortos por elas serem parentes 

muito próximas. Após 20 dias de funcionamento, as duas gerentes pediram o desligamento do 

Restaurante. Para substituí-las foram nomeadas uma prima de um dos sócios e uma amiga da 
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sua esposa. Para controlar o caixa também foi escolhido outro parente que era primo dos 

sócios. Cabe ressaltar que dois dos sócios também eram primos em primeiro grau. Após isso, 

foi pactuado que se dispensaria o mesmo tratamento administrativo para todos os 

funcionários, independente do parentesco com os sócios. 

A política de salários foi idealizada de forma a que todos os funcionários tivessem um 

salário fixo e uma parte variável. A gerente de compras/estoque e a gerente administrativa 

tinham participação de 10% nos lucros. Os demais funcionários tinham participação de 10% 

no faturamento geral, distribuídos de acordo com a função de cada um. A idéia era para que o 

pessoal ligado à parte operacional se empenhasse com afinco nos dias de muito movimento, 

pois ganhariam mais com o volume de receitas maior. No caso dos dois funcionários voltados 

à parte administrativa, a idéia era que estes economizassem nas compras, controlassem bem o 

estoque e administrassem os pagamentos de forma que o restaurante tivesse o melhor lucro 

possível, pois assim estes estariam aumentando seus salários. 

9.3.5. Participação e o Relacionamento dos Sócios 

A identificação de oportunidade e a disponibilidade parcial de capital foram os fatores 

determinantes que levaram os dois primos e o amigo a tornarem-se sócios e a implantar a 

franquia em Brasília. O relacionamento entre eles era excelente e a confiança era total. Os 

sócios tinham formação superior (advocacia, engenharia e administração) e exerciam outras 

atividades: um era diplomata e os outros dois trabalhavam num banco. Nenhum tinha 

experiência como empresários ou no ramo de alimentação. No entanto, como tratava-se de 

aquisição de uma franquia, os sócios pensavam que a experiência anterior não seria um fator 

muito relevante. 

O planejamento inicial estabeleceu que os sócios senam responsáveis pela 

administração estratégica com uma divisão de funções para cada um de acordo com o seu 

perfil, nos seguintes setores: 

• compras, estoque e gerenciamento da cozinha; 

• finanças, recursos humanos e administração geral; 
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• gerenciamento do atendimento, promoções e marketing. 

Essa divisão não foi bem realizada e como cada sócio tinha uma visão diferente para a 

gestão, por vezes houve entropia de idéias sem uma tomada de decisão uniforme. As 

diferentes percepções para cada situação ocasionava discussões entre os sócios desgastando o 

seu relacionamento, principalmente, nos dois primeiros meses. Além disso, o empenho deles 

não era uniforme penalizando o resultado de determinados setores da empresa. 

o fato de os sócios exercerem outras atividades e viajarem para fora da sede com 

freqüência foi outro problema sério enfrentado pelo Buongustaio de Brasília. Ocorreram dias 

em que não havia nenhum sócio para responder administrativamente pelo Restaurante. Estas 

ausências provocaram dificuldade e atraso para: tomada de decisões, implementação de ações, 

avaliação e correção do planejamento e controle de resultados. 

Como a divisão de atividades não estava logrando muito êxito, decidiu-se pelo 

revezamento na gestão do Buongustaio por determinados períodos. Às vezes, o revezamento 

era diário e em outras semanal. Com um determinado sócio administrando sozinho todas as 

atividades do Restaurante pôde-se verificar as diferenças de estilo de cada um. Como 

exemplo, pode-se citar que enquanto um determinado sócio era mais extrovertido, gostava de 

conversar com os clientes e mostrar a sua presença no Restaurante, havia outro mais recatado 

que entendia que os clientes não gostavam de ser abordados e mantinha uma discrição maior. 

Devidos aos vários desentendimentos iniciais, a percepção que se tinha era de que a 

amizade entre os sócios iria acabar. Mas, com o passar do tempo, as arestas foram sendo 

aparadas e foi havendo uma homogeneização de procedimentos e de gestão, contemplando o 

que cada um priorizava, como: perfeição no desempenho da cozinha, excelência no 

atendimento aos clientes, limpeza e organização, decoração e ambientação. O problema que 

passou a ocorrer foi que, com os afastamentos periódicos dos sócios, o clima anterior de 

disputa para prevalecer uma decisão, cedeu lugar à omissão nas decisões. Tal situação levou a 

uma desorientação da gestão do Restaurante. 
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9.3.6. O Funcionamento da Cozinha 

o cardápio do Restaurante Buongustaio era composto por 34 pratos e 6 tipos de 

sobremesas. Os pratos eram compostos pela combinação total ou parcial de: massas ou risotos, 

molhos, carnes ou peixes. Um dos segredos do sucesso de seus pratos era a massa fresca 

fabricada diariamente. Os molhos eram feitos individualmente e quase que diariamente, 

totalizando 12 tipos. Geralmente os restaurantes típicos italianos fabricam duas ou três bases 

de molhos e partir das mesmas, de acordo com os pedidos dos pratos, acrescentam os demais 

ingredientes que irão definir a composição final do molho. Ocorre que ao fazer o molho 

específico separadamente, este resulta num sabor mais apurado e diferenciado. 

Com estas características de fabricação, a cozinha funcionava na forma de linha de 

montagem e era dividida em quatro setores: molhos/entradas, massas/risotos, carnes/peixes e 

sobremesa. Cada divisão tinha um supervisor que foi treinado para exercer a supervisão em 

mais de um setor. O intuito era que, caso algum supervisor faltasse, haveria outro com 

treinamento para cobrir a sua ausência. Essa divisão de atividades evitava que se concentrasse 

o conhecimento de fabricação dos pratos em um único chef de cozinha. Outra vantagem da 

divisão do conhecimento evitando que uma pessoa tivesse a expertise global dos pratos, era a 

dificuldade na transferência das receitas para outro concorrente, caso este contratasse algum 

dos supervisores do Buongustaio. 

O funcionamento da cozinha quando havia um pedido de um prato de massas com 

carne era o seguinte: o processo de fabricação do prato iniciava-se no setor de carne que era o 

mais demorado e após alguns minutos, a massa e o molho eram preparados cada um no seu 

setor simultaneamente. Os alimentos ficavam prontos quase que ao mesmo tempo e o prato 

era montado em seguida. O supervisor de molhos comandava os pedidos e coordenava a 

montagem final dos pratos. Geralmente os pratos que não necessitavam de preparo no forno, 

que eram a maioria, demoravam de sete a dez minutos para ficarem prontos. Os transtornos 

maiores para a cozinha era quando se juntavam mais de três mesas, com mais de dez pedidos 

cada, pois estes deveriam ficar prontos simultaneamente. 
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De uma forma geral, a logística da cozinha era o ponto alto do Restaurante. O 

processo de linha de montagem também trouxe vantagens com relação a manutenção do 

padrão e da qualidade dos pratos. Quando o Buongustaio não estava muito cheio, atrasava-se 

um pouco os pedidos para que os pratos não ficassem prontos tão rapidamente. 

9.3.7. Compras 

Era sabido que o item compras era de suma importância para um restaurante. Mas, nos 

dois primeiros meses de funcionamento, as compras não foram feitas da forma mais 

econômica. Tal fato deveu-se à inexperiência e à falta de entrosamento entre as previsões de 

compra fornecidas pelos supervisores da cozinha. Em razão das necessidades não previstas, 

por vezes, comprava-se mantimentos no comércio vizinho ao restaurante, com preços maiS 

altos do que os de supermercados mais distantes. 

Com o passar dos dias, foi conhecendo-se melhor os fornecedores e descobrindo-se as 

formas mais econômicas de se comprar. Como boa parte dos produtos era perecível, 

diariamente necessitava-se percorrer vários estabelecimentos. O volume diário de compras 

exigia a aquisição de um veículo tipo furgão ou camioneta. Ao precificar as despesas com 

financiamento para este fim, descobriu-se que a contratação de um motorista com veículo 

utilitário próprio ficaria mais barato, devido à economia da mão de obra do motorista e à 

manutenção do veículo. Diante disto, esta solução de terceirização foi adotada com sucesso. 

No início, as negociações com os fornecedores para a obtenção de melhores preços e 

maior prazo de pagamento eram desfavoráveis. No entanto, prezava-se pela pontualidade no 

pagamento e, passados dois meses, momento em que o Restaurante foi ficando conhecido no 

mercado, as condições negociais com fornecedores e prestadores de serviços foram 

melhorando. 

Situação oposta pôde ser verificada quando após seiS meses de funcionamento, o 

Buongustaio começou a ter problemas de caixa atrasando o pagamento de seus compromissos. 



91 
Ao invés de se conseguir prazos maiores para pagamento, os fornecedores começaram a 

limitar as formas de pagamento complicando ainda mais a situação econômica da empresa. 

Outro aspecto importante vivenciado foi que nem sempre os produtos mais baratos 

eram os mais econômicos. Como exemplo pode-se citar dois produtos que eram consumidos 

pelo Restaurante em larga escala: a farinha de trigo e as carnes. A farinha de trigo com 

impurezas levava ao desperdício das massas encaroçadas e o filé mignon que não era de ótima 

procedência tinha uma redução de aproveitamento por ocasião do corte. 

9.3.8. Atendimento a Clientes 

Por ser a capital do País, Brasília concentra um grande número de autoridades. Além 

disso, o público-alvo do Restaurante era o das classes A e B da população. Desta forma, o 

atendimento a clientes foi, acertadamente, um aspecto a que os sócios consideraram relevantes 

dentre as atividades do Buongustaio. 

A questão da formalidade no atendimento foi um ponto muito discutido e controverso 

entre os sócios. Na matriz de Recife (PE) e nas outras filiais do nordeste, o atendimento era 

mais informal. Em Brasília, optou-se por dar um curso de treinamento especial aos garçons 

com concentração em etiqueta e fineza, sendo que o maitre que ministrou o referido curso foi 

contratado para trabalhar no Buongustaio. Este diferencial no atendimento foi uma decisão 

acertada e motivo de elogios pela clientela que conhecia o atendimento mais precário da 

matriz e dos demais franqueados. 

Foi acordado entre os sócios que na medida do possível, sempre haveria a presença de 

um deles nos horários em que o Restaurante estivesse aberto ao público. Com isso, esta foi 

uma das atividades que teve grande influência da personalização do dirigente que estava no 

comando, conforme já mencionado anteriormente. Foram identificados dois tipos de posturas 

de atendimento: uma em que o sócio ficava oculto no Restaurante observando o desenrolar 

dos acontecimentos com intervenções veladas; e, outro, em que o sócio comportava-se como 

um Restauranteur, conversando com os clientes, solicitando feed-back e participando 

ativamente da soluções para os problemas circunstanciais. 
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A orientação aos garçons e maitre, validava a máxima "o cliente sempre está com a 

razão" e, caso houvesse algum erro por parte do Restaurante "o cliente seria recompensado 

pelo incômodo ou transtorno que sofreu". Este procedimento foi elogiado pelos clientes, 

possibilitando fidelizar até mesmo aqueles que tiveram algum tipo de problema durante sua 

freqüência ao Buongustaio. 

Uma das contribuições mais valiosas obtidas através do atendimento era o feed back. 

Muitas vezes, o próprio cliente procurava o maitre ou o proprietário para fazer o seu elogio, a 

sua crítica ou a sua sugestão sobre determinado aspecto. Geralmente, quando o cliente já 

estava fora do estabelecimento aguardando o carro ser trazido pelo manobrista, era 

cumprimentado e questionado sobre a sua impressão sobre o restaurante e se tinha sugestões a 

fazer. Contribuições importantíssimas foram obtidas dessa forma, envolvendo: quantidade e 

qualidade da comida, carta de vinhos, inclusão de promoções, horário de funcionamento, 

logística, preços, programação e atendimento, dentre outras. 

Um caso interessante ocorreu numa determinada ocasião em que ao perceber que o 

movimento em uma mesa não estava normal, um dos sócios foi verificar o que estava 

acontecendo e foi informado que a mostarda daquela salada não era da marca Dijon, conforme 

estava anunciado no cardápio. O dirigente ratificou que tinha certeza de que a mostarda era 

legítima, pois um dos preceitos do Restaurante era o de usar os melhores produtos do 

mercado. Assim, informou aos clientes que iria à cozinha confirmar o fato. Ao chegar na 

cozinha e perguntar ao auxiliar que estava fazendo a salada, qual a mostarda que ele estava 

usando, o funcionário mostrou-lhe um recipiente de mostarda da marca Hellmans e disse que 

estava usando aquela pois era igual à importada e que o bico do recipiente era melhor de fazer 

o desenho em cima da alface americana. Ao retornar à mesa, o proprietário reconheceu o erro, 

pediu desculpas e narrou o motivo do acontecido. Para recompensar os clientes, não cobrou a 

salada e ofereceu-lhes uma garrafa de vinho francês de cortesia. Ao sair, os clientes 

explicaram que um deles havia morado dez anos na França e que conhecia o sabor da referida 

mostarda como ninguém. Disseram que não haviam ficado chateados devido à transparência 

do Restauranteur em apurar o fato e não tentar encobrir o erro, além de recompensar-lhes. 
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Como solução para o recipiente da mostarda, foi colocada a da marca Dijon no 

recipiente da Hellmans. Também foi explicado aos funcionários que jamais era para se trocar 

a composição dos ingredientes aleatoriamente, pois as implicações poderiam ser muito 

grandes para o Restaurante. Neste case, se o proprietário não tivesse ido buscarfeed-back, os 

clientes poderiam ter ido embora pensando que o Buongustaio ludibriava a clientela com 

produtos de segunda categoria, sendo que este fato ainda continuaria ocorrendo. 

A presença do proprietário ou de algum gerente com poder de decisão no Restaurante, 

durante o período de atendimento ao público, foi essencial para a satisfação dos clientes. As 

situações-problema no atendimento surgiam diariamente e as decisões tinham que ser tomadas 

rapidamente, de forma a não deixar o cliente insatisfeito ou chateado. Observou-se que os 

clientes gostavam da presença do proprietário, o que os fazia sentir-se mais seguros e 

prestigiados. Este comentário foi realizado diversas vezes pelos clientes. 

9.3.9. Publicidade e Relações Públicas 

Em julho/99, começaram os trabalhos de publicidade no cardápio da matriz de Recife, 

anunciando a inauguração de filial em Brasília em agosto/99. Devido ao atraso na reforma do 

prédio, a inauguração deu-se somente em outubro. Foi realizado um festival gastronômico 

inaugural para 90 convidados formadores de opinião, com a presença de jornalistas, políticos, 

empresários e socialites. A inauguração foi concorrida e a repercussão foi positiva na mídia. 

No período inícial de funcionamento do Restaurante em Brasília, contou-se com a 

colaboração de uma tia de um dos sócios e da sogra de outro, para fazer o papel de relações 

públicas. As duas senhoras tinham muitos conhecimentos e amizades na sociedade brasiliense, 

o que movimentou bastante o Restaurante nos dois primeiros meses de funcionamento. Nos 

finais de semana sempre havia lista de espera. Esta badalação resultou em reportagens 

gratuitas em alguns jornais que aumentou ainda mais a frequência ao Restaurante naquele 

período. Exemplos dessas reportagens são as publicadas por: Menegale (1999), mostrada na 

Figura 2; e, Cunha (1999) exibida na Figura 3, a seguir: 



Figura 2 - Reportagem Gratuita sobre o Restaurante Buongustaio de Brasília 

• Um cardápio atraente 
Instalado na 207 Sul. Buongustaio Rlstorante busca a união entre 

preço justo e opções de massas e carnes, em dois andares 
Alexandre Menegale 

de Brasllia 

Uma franquia pernambucana, 
especializada em comida italia
na, apresenlada por um garçom 

português. Alguém bebeu? Não. É o 
Buongustaio Ristorante, um novo, e já 
disputado, abrigo para os que procuram 
tranqüilidade, conversas quase sussura
das e combinações de carnes, massas e 
frutos do mar agradabilfssimas. 

São dois andares, num total de 
qua,e 80 dienles. "Depois de quana
feirJ, só com reserva", garante o gar
çom José - com ares de anfitrião lusita
no que carrega no sotaque como que 
matando as saudades da lerrinha. Por 
suas mãos desfilam vinhos - não só os 
ponugueses - que ele ajuda a escolher, 
entre lembranças de parte da família 
ainda separada pelo Atlântico. "Minha 
filha mora na cidade do Porto", quase 
que sugerindo doses daquele vinho ao 
final da refeição. 

E haja refeições. Pense seriamente 
em começar por um MeJatmme di 
Quincillerro (beringelas cozidas em 

Sabores 

MelanlJJne di Quillcinetto 
(beringelas cozidas em caldo de 
carne, ao azeite. limão, alho 
porró e .. lsão.Gratinado) RS R 

FUI,tino Nudelmann (meda· 
Ihões de tIIé Oambados na 
vodca, com molho cremoso de 
mostarda Dijon. Acompanha 
massa caseira com massinha 
frita Xudelmann) R$ 16 

AglIO/olli (massa caseira 
recheada com filé moído, 
Oambado no conhaque) R$ 14 

Rocchio Valdostano (ma\sa 
recheada de presunto cozido, 
mUl.zarela e queijo 
Mascarpone. Molho de queijo 
Gorgonzola e sálvia. Tudo gra
tin"do) R$ 12 
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caldo de carne, ao azeite, limão, alho 
porró e salsão). Gratinado, é ótimo 
para deixar a consciência de Jado e 
esvaziar um balde de pães e outro de 
gelo, com seu uísque preferido. 

Nas carnes, pode-se investir no 
Fillelino Nudelmann, uma combina
ção de medalhões flambados, sub
mersos por um molho cremoso de 
mostarda Dijon. Corno parceira, um 
interessante encontro de massa casei
ra com massinha frita. 

Enfim, esse restaurante - que no 
Recife já completou I I anos, c que 
possui ramificação em Fortaleza - deve 
scr considerddo na hora de escolher um 
logar com cara definida. Até porquê, 
segundo um dos donos, Eduaruo 
Martins, a equipe de cozinheiros, 
comandada pelo ('hei Gilson Barbosa. 
pa'5ou 60 dias na capital pernambuca
na respirando os ares da sede. 

GARFOS E FACAS 
Buongu"tain Ristoranle - 207 Sul. bluco H, loja 5 
(443-615 t). De terça a .~áb,l(Ju, da.\ 20 U~ O hora. 
Domingos, das 12 à~ 16 hora~. CiJrtôes: VS. Tem 
mallobrista. 

À MESA 
Onde Comer 

ASA SUL 
Par-tenope8 - 402 Sul, bloco 8, loja 15 (J23-
1029). De domingo a Quinta. da.~ 12 à O horD. 
se"ta e sábado. das 12 li 1 hora. Tem manobri~(a 
Callõe~: todos. Restauronl~ esperiLIlizado em 
culinário Í/aliona com anrbi~,,/e SOfM/icado. 
SugtJt4o: não deixar de passar pel4 mesa de 
frios t entradas. 

Fritz - 4U4 Sul. bloco D. lojas 27/15 (223-
4622). De segunda a sáhBdo. da~ 12 à O hora 
Domingo. da" 12 à:; 17 horas. Canões' CC, VS 
E DS. Culináru, alemã com ambiellte familiar. 
,Çugestão: Trutas ("01" batatas. 

Mouraria - 404 Sul. bloco B. JOj.l 35 (226-
5351). De segunda a quinta. da;, 12 às 16 horas. 
e das 19 à O hora. Scxt<lS e sáb:1G0S. das 12 às 
I 6 hora~. e da .. 19 à I hora. Domingo, ddS (2 à. .. 
17 hora.~. Tem manobri.~ta. Cdnõe~: loLlos. 
Culinária porlllguesa com decoração e:.ppcwl 
e fachada de azulejos. 

() Espanhol - 404 Sul, hluco C. ICJu 7 (224-
2(02). De ~eguflda a .~áhado. d,l~ 12 à I hora. 
Domjn~o, dHS 12 à~ 16 huras. Tem mdl"lOhrisll! 
Cartõe~: wdos. Tradiciollal re3taura"te espa
nhol com desltJque para a Paella Vnll'llcialla. 

Ichiban - 405 Sul. hlnco A. loja I R (244-8870). 
De domingo a quinta. da~ 12 à\ I ~ hords. e das 
19 â O hora. Se,,11t e sábado, das!:?: às 15 hOlal'., e 
das 19;\ 1 hora Tem manohml<J. Cartões: tndos. 
Típica culi"árinjapoll~sa com suslz;, €ombilla
do t ttmpurm. Tamhem e"trega em domicilio. 

Le NO\'e8U Chalet 405 Sul. hlow A. loja 22 
(244-9394). De dumingo a quinta. das 12 ;'IS 15 
horas, {' das 19 à O hora. Sextn. da~ 12 as 15 horas. 
e da.~ 19 à I hora. Sáhado. dns 19 à I hora. Tem 
manobri\!a. Cartões: todos Ambiente decQrado 
com objetos lraziJo'i das inúmeras viagens do 
proprieJdrio à Franfa, que mOI/ta 1//1/ amlJie",e 
aC'oJlledvr~, ao mes",o tempo, sofoLicado. 

Thai - 405 Sul. bloco A. lOJa 12 (244-887U). 
De segund:'l ti sexta. das 11.} à O hOla. Sábado e 
domillgo. da~ 12 às 15 horas. f:" da~ lI) à O 
hora. Tem mOlwbrüila. c'artõr~ t0dus. 
('f)'l,inha taj/andesa com duorariio inspirada 
nO 3ud,.sle asUitico. 

Lf' Français - 404 Sul. bloco B. ILlJd n (225-
4583). De domingo 1\ sexta, das J 2 a:. 15 huras c 
da~ J 9 à O hora. segunda a ~ábado. dJS 19 à O 
hora. Tem manohrista. Cartôcs: Tudu!> 
Tradicional culi"âriafranc~sa com vários pra-
10$ t(pico.ç• Sugestão: Eualope ao molho de 
Mo"SllJrdn J)ijoll e para a sobremesa. o aulêntico 
creml! brulée. 

Nippon - 403 Sul, hloco A, loja 21\ 1224-0430). 
De terça a sexta, das 12 àc; 14h30 e das 19 às 
2:\h3ü. sáhado, das 12 às 15 horas. c das 19 à O 
hora. domingo, d3~ [2 âs 16 horas. e das 193s 
22h30. Tem manobrista. CartVcs' Todos, eXL"eto 
Rede Shop. CuUllâriajapolll!sa tradicional. 

CtlrtOt>s de CrrdiJo. CrrJi(a'11 (CC), Visa (VS). 
Dm'" (DS). Am"ican E'pr", IAM) ~ 

RO'rF.IRO - GZMDf ~ 

Fonte: Jornal Gazeta Mercantil do Distrito Federal (1999) 

9.+ 



Figura 3 - Publicidade Gratuita sobre o Restaurante Buongustaio de Brasília 

Inbmao;iIEISp<raeslapégl1a:321-5393e322-&l61(e) 

Suc~sso 
. .. .li~~l-..,' I'~, ,,: 

Apesar do nome, o resltaurant,Elpo.~~~~:~ 
. mais do que umrestatlrante I~I.IW'O~I\ 
leve e 05ípgreqientes origjnais: sr~1dfe, 
é consi~e~~a á. J-DeI!to/ da ci,dli4!.t~~ 

. Simone AragIO 

-------

Fonte: Jornal da Comunidade (1999) 
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Uma publicidade paga que deu bastante retomo ao Restaurante, foi a matéria escrita 

por Favilla (1999) na Revista Foco, mostrada na Figura 4 a seguir: 

Figura 4 - InfOIme Publicitário sobre o Restaurante Buongustaio de Brasília 

u N Á R A c U l N Á R A l N Á R A 

Buonuustaio conquista uourmet brasiliense 

fttJs CIystin e .... 
Q~m aprecia unta 003 g.aslronomia, cerla

mente conhece a rede de restaur3ntes Buongus
raio, criada há onu a"os em Recife. Referência 
obrig;u6ria quando st' fula em culinária imliana 
e cir:u:b no Guia Quatro Rodas, é. uma d.3s me
lhores do Brnsil. Com isso em mente, OS sócios 
Eduardo Martins, Valmir Cirilo e Paulo Moraes 
resolveram abrir L"Ill Br3sília uma franqui3 da 
rtd. há dois mcs<s, n3 207 Sul. 

A decoração do resrnur:mtc é um diferencial, 
fugindo um pouro d3 tinha seguid3 pelos fran
quias. A maioria d3S peças. como candelabros e 
arnndd.s, foi importado d. háli • . C.,d. d.tolh. 
foi meticulosamenle esrud3do, 31guns vicmm de 
igrejas rnl-dicvais, de modo :I criar um ambit."f1tc 
agr.td:h·el, com um toque ital iano. 

Mas o polUO fone do Buongusraio é :I cozi
nha dpicamenre ira!iana, com inspiraÇÕC's nas 
culinárias rrancesa e alemã. RtConh«iúa inlcr
naciona1menre, a cozinha do Buongusraio rece
beu do Governo Espanhol, em 1997, a comen-

Fonte: Revista Foco (1999) 

d. de melhor "" •• de m.ssas do Brasil. São 40 
praros, criados com exclusividade pelo chd da 
rede, Antcnor Silveira Júnior, considcrndo no 
meio gasrronómico um dos rre.~ melhores do 
país. Foi ele quem supervisionou a instalação 
do Buongusraio Brasília e treinou Gilson &r
bosa, o supervisor geral da cozinha da filial 
brasiliense. 

O cuidado na dabornção dos praros chama 
a arenção do cliente mais rigoroso. Cada praro 
tem uma basr de molho especifif..."a. especial, pre
parada com vinhos de primeira qualidade. in
clusive o do Porto. O açafrão uti li7 .. 1do nos mo
lhos também é difere.nte. italiano, obtido da 
combinaçio de SOO ervas selecion3das. t sur
preendenre. A pessoa nunca vai rcr a impressão 
de já rer comido :lIgo iguaJ anres. 

AJém das mossas rmdidonais., O Buongusmio 
rraz p3ra • Capiml Foocral 31gum3s preciosida
des, to~bs caseiros, de f:tbricaç:lo própria: 3 
nt:lSS:l de espin3f~ e a. inusitada massa aromáti
ca de chocolare, servida com filé de lagosra. 

Paro acompanhar a. qualidade da cozinha,:1 car· 
ta de vinhos é extensa. e contempla. do bons l1a
cion.is (Miolo, Caso V.ldugo, N.v.rro Correi.) 
.ré o. sonsricodos irali.nos da linh. Borolo e 
Brunelo de Monralcino. 

As sobremesas são um capítulo à parte, bas
rance apreciadas pelos freqüemadores da C3sa.. E 
niio sem razão. O dcsidêrio, por ~xemplo. Feito 
de p.'io-de-Ió quente, rt'Cheado com chocolate 
Nosdé, c-ald. de pisroche e três bol3s d. sorvere 
omamcnradas com arabescos de caramelo em 
fio tira qualquer um da. dieta. A tul ipa Buongus
{aio é ourra rcoração: pera cozido no licor de 
pêssego, acompanhada de casquinha cascira, 
sorvete, C3lda de pêssego e chamili . 

O brasiliense 3provOU o Buongusrnio Brasília. 
Só no primeiro mês de funcionamento, :1 a1S3 fi
cou cheio, comprovando. qu.lid.de p .r<Stoda 
nos outrOS franquias da rtde. E é pensando em 
manter esse padrão que o resr:turame adora dois 
esquemas de máxima. eficiênci3. Não existe um 
chef de cozinha, são 12 cozinheiros, cada wn in
cumbido de uma rarefu lia confecção dos pra.tos: 
um (tlZ o molho, ouuo faz :1 massa, run terceiro 
monta o pr:lro etc. Esra. linha de montagem man
tém o alto nh-d em roda a rede. Além disso, há 
um grnnd. contrai. dos pr.ros d<volvidos, que 
são examinados para se descobrir :1 razão de o 
cliente não rtr goscdo de algum ingrediente. 

O Buonguscaio (unciona para jantar de lerça 
• quinto - dos 20h ãs 24h e s<>:r'. s;bado das 20 
:1 Ih c domingo p.1ra ... ln~o. das 12h às t6h. 
Em bn.'"Vc, deverá a brir para almoço lodos os 
dias. Como rodo bom resr:turnnrc, rrnbalha com 
sistema de reservas., (eitas 31~ 21 h. Quem não faz 
restrva com antecedência, pode ter que esperar 
arê 40 minuros. Estacionamento não é um pro
blemo.1 na quadra, mcsmo assim, há um servlço 
de manobristas à disposiç:io dos dicllIes . • 

~ 
CLS 207 bl R li 05 

Rescrv .. s: 443-615 1 
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O informe publicitário obteve melhor repercussão junto ao público do que as 

publicidades em forma de pequenos quadros em jornais e revistas. Além de dar detalhes sobre 

as características gerais do Restaurante, o informe publicitário tem uma forma de reportagem 

que leva mais credibilidade ao consumidor, o que não ocorre com as propagandas 

estigmatizadas. 

Verificou-se que a atuação de um relações públicas e o investimento em publicidade 

inteligente trouxeram bons retornos ao empreendimento, nos quatro primeiros meses de 

funcionamento. Porém, após o quinto mês, a demanda de clientes diminuiu, ocasionando 

receitas menores do que despesas. Com isso, os investimentos em publicidade foram cortados 

ao invés de serem priorizados. Esse foi um erro estratégico que muitas empresas cometem. 

Outro fato importante a ressaltar é que, após a inauguração, o trabalho de relações 

públicas era realizado pelo próprios sócios. Mas, com o reduzido tempo disponível devido ao 

outro emprego que os proprietários tinham, esta função não foi desenvolvida a contento. Neste 

caso, haveria que ter sido contratado um profissional conceituado para desempenhá-la. No 

ramo de restaurante, é muito importante as parcerias com hotéis, teatros, congressos e outros 

eventos, de forma a se obter novas fatias de mercado. 

9.3.10. Pontos de Controle 

Devido ao grande número de atividades rotineiras que são desempenhadas num 

restaurante e a margem de ganho ser reduzida, o controle austero dessas atividades é 

importantíssimo para que o resultado financeiro não seja afetado. A experiência vivenciada 

identificou os seguintes pontos de controle principais: 

a) Estoque 

Era realizado pela gerente de compras e estoque, mas, não foi realizado com o rigor 

necessário. É um dos mais importantes e dos mais dificeis de se controlar em vista de sua alta 

rotação, o que dificulta a sua previsibilidade de manutenção do mínimo exigível e facilita os 

furtos. O estoque de um restaurante é composto basicamente de gêneros alimentícios e 
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bebidas. Devido ao grande número de itens perecíveis, é importante que o estoque antigo 

seja consumido primeiro. Utilizava-se o método PEPS - primeiro que entra é o primeiro que 

sal. 

Houveram várias situações de perda de estoque no Buongustaio por furtos ou por 

acondicionamento indevido. Foram detectados furtos de gêneros alimentícios, talheres e 

bebidas de várias formas: dentro das bolsas e sacolas individuais; dentro da trouxa de toalhas 

de mesa que ia para a lavanderia; e, acondicionados junto com o lixo. Exemplos de problemas 

de acondicionamento que ocorreram: 

• retirada da tomada do freezer com produtos de alta perecibilidade como sorvete, 

mariscos, camarão e lagosta, esquecendo-a desligada no pernoite; 

• esquecimento de produtos perecíveis fora do freezer por muito tempo, sendo que a 

temperatura média da cozinha era de 42° C; 

• perda do prazo de validade devido a não fazer a rotação dos alimentos dentro dos 

freezers e das dispensas, de forma a consumir os mais velhos primeiro 

No início do funcionamento, a manutenção do estoque mínimo desejável foi de difícil 

controle. Como ainda não se tinha números médios de consumos diários, haviam dias em que 

faltavam determinados ingredientes pelo consumo expressivo de um determinado prato, ou 

que as compras de outro era exagerado. Neste último caso, este ficava encalhado na dispensa 

ou no freezer tomando espaço e às vezes, vencendo o seu prazo da validade. Com o passar dos 

dias foi-se fazendo um levantamento estatístico dos consumos, melhorando a previsibilidade 

do estoque. 

Após seis meses de funcionamento, adquiriu-se um sistema informatizado de controle 

de entrada e saída de estoque, cujo princípio de funcionamento era basicamente o seguinte: 

supondo-se que o estoque de filé mignon fosse de 5 kg, com a compra de mais 10 kg que 

seriam registrados no programa, este montante assumiria o total de 15 kg; ao fechar a conta de 

uma mesa que consumiu 10 refeições com 100 g de filé em cada prato, o sistema baixaria 1 kg 

automaticamente do estoque, resultando em 14 kg de filé. Esta formatação valeria para todos 
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os pratos, deduzindo a quantidade dos ingredientes gastos em cada prato. O sistema ficou 

pronto mas não foi implementado no período da pesquisa, devido aos cozinheiros não terem 

conseguido concluir a mensuração das composições de cada prato. 

b) Compras 

O seu controle foi bem realizado pela gerente de compras e estoque. É outra fonte de 

desvios de recursos e que deve ser controlada. As principais inconsistências detectadas foi 

quando as compras não foram realizadas pela pessoa encarregada. Foram adquiridos produtos 

em locais diferentes dos usuais, que não tinham nota fiscal e o preço informado não 

correspondia ao real. Verificou-se que o controle das compras referia-se principalmente à 

checagem: 

• dos itens adquiridos e das quantidades registradas nas notas fiscais; 

• da qualidade dos alimentos adquiridos e das marcas que deveriam ter sido compradas; 

• da pesquisa de preços e das condições de pagamento; 

• dos melhores fornecedores quanto a preço e qualidade. 

c) Cozinha 

Os pontos de controle na cozinha eram realizados por um dos supervIsores e os 

principais itens verificados eram: 

• acondicionamento dos produtos perecíveis; 

• consumo dos estoques mais antigos primeiro; 

• previsão da fabricação da quantidade de massas, molhos e risotos que serão consumidas 

no dia, vez que a estocagem desses produtos alteram o seu paladar e sua qualidade; 

• corte adequado das carnes, principalmente do filé, expurgando-se somente a parte não 

aproveitável. Se o corte não for rigoroso, poderá haver desperdício ou o bife pode não 

ficar com a maciez necessária; 

• manutenção rigorosa dos procedimentos receitados para fabricação dos pratos; 
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• ordem dos pedidos e logística de preparação dos pratos; 

• verificação dos restos de comida nos pratos consumidos, para identificação de possível 

problema de qualidade da comida não consumida; 

• higiene no manuseio com os alimentos e limpeza do ambiente e equipamentos. 

d) Atendimento a clientes 

Geralmente era exercido pelo maitre ou pelo sócio-dirigente que estava presente no 

Restaurante. Os aspectos de controle vivenciados e considerados mais relevantes foram os 

referentes ao ambiente e a como o atendimento estava sendo prestado, conforme a seguir: 

• atenção aos sinais dos clientes; 

• presteza, tranqüilidade, simpatia e cordialidade no atendimento; 

• controle da ordem dos pedidos; 

• aparência e asseio dos garçons (cabelo, barba e vestimenta); 

• limpeza e organização dos salões e dos banheiros; 

• conforto da ambientação (iluminação, som e ar condicionado). 

e) Administrativos e financeiros 

A gerente administrativa era auxiliada pelos dirigentes no controle destes itens. Quanto 

ao funcionalismo, os principais controles eram: horário de chegada, frequência, férias, folgas, 

folha de pagamento e contrato de trabalho. O controle financeiro envolvia a checagem do 

fechamento de caixa, a ordem de prioridade das contas a pagar, o saldo da conta bancária, 

adiantamento a cartão de crédito e os pagamentos de financiamentos. 

No começo do funcionamento, houveram falhas na previsibilidade das despesas, 

estourando a conta bancária por diversas vezes. Também não foram pagos itens prioritários 

em detrimento de outros: houve uma ocasião em que a água foi cortada por falta de 

pagamento. 
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Constatou-se que o Buongustaio Restaurante perdeu receitas e ganhou despesas devido 

a controles falhos ou inexistentes. Mesmo sendo cientificados de que aqueles controles eram 

muito importantes para a empresa, alguns funcionários eram reacionários a fazê-los. A falta da 

contratação de um responsável exclusivamente pelo controle (controler), foi sentida pelo 

Restaurante, principalmente, no gerenciamento de estoques, produção e caixa. 

9.3.11. Desafios e Problemas Freqüentes 

Problemas e desafios estão presentes a todo momento em um restaurante. 

Diferentemente de uma loja de comércio, onde o produto já foi produzido, testado e está 

disponível para escolha do cliente, no restaurante, o produto será fabricado, testado e 

consumido em suas dependências. É como comparar programa de TV gravado com programa 

feito ao vivo. 

Desde o instante em que o cliente entra no restaurante e até o momento em que ele sai, 

a probabilidade de ocorrer uma pequena falha, em algum momento do processo, é 

considerável. Aliás, os riscos não acabam quando o cliente sai. Caso haja alguma reação 

intestinal a algum dos ingredientes da comida, mesmo que os produtos não estivessem 

estragados, a culpa seria atribuída ao restaurante. Assim, na ocorrência de algum pequeno 

incidente na primeira visita do cliente a um restaurante, raramente esta falha será perdoada ou 

relevada. 

Algumas vezes, ocorreram grandes transtornos devido à falta de água ou de luz, e, a 

falhas ou defeitos em máquinas, equipamentos ou instalações. No entanto, os principais 

desafios ou problemas que ocorreram com maior freqüência, foram: 

a) Gestão de caixa 

Um dos desafios mais comuns no começo de funcionamento de uma micro e pequena 

empresa é a gestão de caixa devido a pouca disponibilidade de capital. Com o Buongustaio 
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não foi diferente, comprovou-se o ditado popular que se diz quando se está em má situação 

financeira: "vendendo almoço para comprar o jantar". Por vezes, aguardou-se as receitas 

advindas do período do almoço para comprar alguns mantimentos que estavam faltando para o 

jantar. 

Como a maioria do pagamento de contas pelos clientes era realizado com cartão de 

crédito, utilizou-se muito da linha de crédito de adiantamento a cartões de créditos. Quando a 

disponibilidade de caixa não era suficiente para honrar todos os compromissos, o pagamento 

das necessidades básicas era priorizado em detrimento de outras que poderiam aguardar um 

maior período. Geralmente, os salários e as contas de água, luz e telefone tinham prioridade 

no pagamento, ao passo que os impostos e o aluguel eram deixados por último. Os 

fornecedores eram pagos seguindo a prioridade quanto as condições mais severas de cobrança 

ou de importância do produto. 

b) Falta de treinamento e rotatividade de funcionários 

Inicialmente, foi realizado treinamento na matriz com as gerentes e cozinheiros que 

seriam os supervisores da cozinha. Os primeiros garçons selecionados foram treinados em 

Brasília. Os demais funcionários contratados iam sendo treinados com o Restaurante em 

funcionamento. Tal fato, constituía-se num desafio diário. Não foram raros os problemas 

causados por funcionários sem capacitação. Alguns dos problemas na cozinha foram: 

cozinheiros novatos erraram nas receitas, deixaram de providenciar pedidos, foram lentos nas 

atividades e erraram nas previsões do dia. Nos salões de atendimento, garçons sem prática 

comandaram pratos errados, deixaram cair pratos no chão e esqueceram de comandar pedidos, 

dentre outros problemas. Muitos destes fatos repetiram-se com os mesmos profissionais, 

ocasionando as suas demissões. A cada três funcionários testados, apenas um era aproveitado. 

Além do transtorno causado pelo constante treinamento em serviço, muitas vezes, as 

demissões vinham acompanhadas por Ações Trabalhistas. Nos primeiros 10 meses de 

funcionamento, houve a ocorrência de sete processos trabalhistas contra o Buongustaio. Antes 

de abrir o Restaurante, os sócios não imaginavam que ocorreria este problema nessa 

magnitude observada. 
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c) Falta de insumos 

Resulta do controle incipiente dos estoques e de uma previsibilidade de consumo 

deficiente, conforme já abordado no item 9.3.10. A falta de um determinado ingrediente 

geralmente ocasionava a retirada do cardápio de uns cinco a sete pratos. Situação pior era 

quando a falta do produto se dava após o cliente ter feito o pedido, causando decepção e 

transtorno ao cliente devido ao atraso decorrente de um novo pedido. 

d) Transporte de funcionários 

Este problema ocorreu logo no primeiro dia de funcionamento do Restaurante. Brasília 

tem um custo muito elevado de moradia e devido a isso, a maioria dos funcionários morava a 

uma distância média de 40 km do Restaurante. Para complicar ainda mais a situação, o 

sistema de transporte coletivo do Distrito Federal deixa muito a desejar, em termos de horários 

disponíveis. Após uma hora da manhã, a maioria das linhas de ônibus parava de operar. 

Inicialmente, montou-se um esquema de rodízio de saída escalonada dos funcionários e 

contratou-se um micro ônibus para o transporte dos 12 funcionários que ficavam no plantão. 

Algumas vezes, os próprios sócios tiveram que buscar ou levar funcionários em casa, quando 

havia greve de ônibus ou o esquema do micro ônibus não dava certo. 

e) Furtos 

Conforme visto no item anterior, gêneros alimentícios, talheres e bebidas eram 

furtados dentro das bolsas e sacolas individuais, dentro da trouxa de toalhas de mesa que ia 

para a lavanderia e, acondicionados junto com o lixo. As informações sobre os furtos foram 

obtidas após um dos supervisores da cozinha ter sido demitido. Segundo funcionários que 

moravam próximo ao colega demitido, ele chegou até a montar um bar e lanchonete. 

f) Estacionamento e Vizinhança 

A localização do Restaurante ao lado de uma padaria muito movimentada trazia 

problemas de estacionamento para o manobrista, durante o período de almoço e no início da 
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noite. A existência de uma verduraria e frutaria nas proximidades também trouxe 

transtornos quanto ao acondicionamento do seu lixo. O referido estabelecimento vizinho 

deixava muitas caixas com restos de frutas e verduras em estado de decomposição na lixeira 

pública que ficava quase em frente ao Buongustaio. Isto ocasionava odor e poluía visualmente 

a fachada do Restaurante, sendo motivo de reclamação por parte dos clientes em diversas 

ocasiões. 

9.3.12. Soluções Criativas 

Muitas foram as ocasiões em que ocorreram problemas inesperados exigindo que se 

usasse a criatividade e o bom senso nas suas soluções. Dentre as muitas que se diferenciaram 

do padrão normal, pode-se citar: 

a) Política de salário variável 

A idéia baseou-se em criar um incentivo para melhorar a produtividade e o entusiasmo 

nos dias de muito movimento. Conforme relatado no item 9.3.4 - retro, o critério concedia 

uma comissão de percentual do faturamento para os funcionários da área operacional e uma 

comissão de percentual do lucro para os funcionários da área administrativa. 

b) Linha de montagem da cozinha 

A divisão da cozinha em setores de produção (vide item 9.3.6 - retro) possibilitou 

rapidez na fabricação e montagem dos pratos, com um bom controle de qualidade. Outro 

beneficio foi que o treinamento de novos funcionários era facilitado pela divisão de funções, o 

que exigia uma capacitação menor na contratação. 

c) Terceirização do serviço de transporte administrativo 

O transporte administrativo consistia no deslocamento com veículo para fazer 

compras, ir a bancos e outras contingências. Ao invés de fazer um financiamento para a 

aquisição de um veículo e ainda pagar o salário de um motorista, optou-se por contratar a 

prestação destes serviços resultando em economia de despesas. 
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d) Parcerias com taxistas para transporte de funcionários 

Como visto, o final do expediente noturno geralmente ultrapassava uma hora da 

manhã, sendo que neste horário não haviam mais ônibus para os bairros e cidades em que 

moravam. Para o transporte destes funcionários conseguiu-se fazer parcerias com taxistas que 

moravam nas mesmas cidades dos trabalhadores, a um preço bem reduzido. Assim, após uma 

hora da madrugada, três táxis ficavam na porta do Buongustaio aguardando a saída dos 

funcionários. Esta solução trouxe até uma mudança no comportamento dos funcionários, pois 

antes de sua implantação, havia disputa para não ficar no plantão. Após a parceria com os 

taxistas, a briga era para permanecer no Restaurante até o seu fechamento, pois a volta para 

casa de táxi era mais confortável do que de ônibus 

e) Acordo com adega para o fornecimento de vinhos especiais 

Um dos problemas com relação a estoques era o de vinhos especiais, principalmente 

aqueles que custavam acima de trinta dólares a garrafa. No início de funcionamento, a carta de 

vinhos contemplava uns vinte tipos de vinhos entre nacionais e importados. Por diversas vezes 

alguns clientes solicitaram a inclusão de uma variedade maior de vinhos requintados. Dessa 

forma, aumentou-se a carta para um total de trinta itens ocasionando um acréscimo de 50% no 

valor do estoque, em função do alto preço daqueles vinhos. O armazenamento destes vinhos 

especiais é mais delicado, exigindo preferencialmente uma adega climatizada. Houve a perda 

de garrafas em mais de cinco ocasiões. 

Uma alternativa de solução estruturada para minimizar estes custos de estocagem, foi 

um convênio realizado com uma adega que se localizava a um quarteirão do Buongustaio. 

Com o acordo, acrescentou-se mais dez tipos de vinhos à carta que agora passava a ter 40 

itens. Com a parceria, os vinte tipos de vinhos especiais seriam fornecidos pela adega a um 

preço intermediário entre o preço do fornecedor e o de venda. No Restaurante ficariam 

armazenados apenas uma garrafa de cada vinho. Imediatamente após o cliente fazer o pedido 

de um daqueles vinhos, telefonava-se para a adega que já encaminhava outra garrafa para 

reposição, pois o cliente poderia pedir mais outra garrafa. O acordo foi positivo para ambas as 
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partes, especialmente para o Restaurante que passou a ter uma carta de vinhos invejável, 

sem a necessidade de maiores investimentos e com a redução dos seus custos de estocagem. 

f) Fornecimento de jantares especiais em eventos 

Este procedimento visou ampliar as receitas e a divulgação do Restaurante, partindo da 

solicitação dos próprios clientes. Inicialmente, as demandas eram por refeições para viagem 

que foram evoluindo para fornecimentos de pratos em eventos. Nestes casos, era cedido um 

cozinheiro para montar os pratos no local do evento, vez que os molhos e massas já estavam 

pré-prontos. Em média, todo mês havia a ocorrência deste tipo de serviço. 

g) Cartões Vip para clientes assíduos 

A idéia partiu com objetivo de fidelizar clientes assíduos que proporcionavam uma boa 

reciprocidade. Após serem identificados, eram fornecidos a estes clientes cartões que 

possibilitavam o desconto de 10% sobre o valor total da conta. Verificou-se que após a 

entrega do cartão, estes clientes vip aumentaram sua frequência ao Buongustaio. 

h) Criação do piattino 

Como o Restaurante era uma franquia, o padrão dos pratos obedeceu o mesmo da 

matriz em Recife. Os pratos eram individuais mas continham uma quantidade de alimento 

excessiva para a realidade brasiliense. Assim, para alguns itens do cardápio, criou-se um prato 

reduzido chamado piattino. A quantidade de comida era a metade mas o preço era de 65% do 

original. A solução foi bem recebida pelos gourmets. especialmente pela mulheres. 

i) Criação do dia do nhoque da fortuna 

Outra solução criativa para alavancar a freqüência foi a criação do nhoque da sorte nos 

dias 29 de cada mês. A superstição de se comer nhoque todo dia 29 foi estimulada com a 

colocação de uma nota de um dólar embaixo dos pratos naquele dia. A divulgação desta 

simples idéia trouxe muitos clientes ao Restaurante nos dias 29 de cada mês. 
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9.4. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIROS 

9.4.1. Considerações Gerais 

Conforme já visto, a abertura do Restaurante Buongustaio em Brasília foi festejada 

pelos gourmets da cidade. Assim, no primeiro trimestre o faturamento esteve próximo ao 

previsto, entretanto, os custos e despesas superaram o montante projetado. Além do plano de 

negócios não ter contemplado algumas despesas extras naqueles meses iniciais, a equipe ainda 

não tinha uma dinâmica ideal de trabalho, o que penalizou os custos e despesas. 

A partir do quarto mês após a inauguração, houve uma redução de 20% no volume de 

clientes que freqüentavam o restaurante. Os motivos mais prováveis foram que, além daquela 

fase de restaurante da "moda" ter passado, abriram-se mais dois restaurantes italianos com 

estilo e requinte semelhantes ao Buongustaio, no mesmo bairro. 

A estrutura montada para o restaurante começou a ficar ociosa. Mesmo reduzindo-se 

despesas operacionais como cortes na mão de obra, as "entradas" não cobriam as "saídas" de 

caixa. Após o quinto mês, foi havendo um aumento do endividamento bancário recorrendo-se 

a empréstimos de curto prazo. Tal procedimento resolvia o problema financeiro naquele mês, 

mas agravava a situação para os meses seguintes, com saldos de tesouraria cada vez mais 

negativos. 

Diante de uma situação financeira começando a se deteriorar, fazia-se necessana a 

implementação de um planejamento estratégico capaz de alterar ou reverter aquele quadro. As 

seguintes idéias foram sugeridas: fazer promoções em convenções e eventos; alugar um dos 

ambientes para comemorações; fazer parcerias promocionais com hotéis, livrarias e 

floriculturas; conceder descontos para pacotes fechados com empresas; vender vinhos a preços 

de custo para divulgação do restaurante juntos a enófilos; e, contratar um promouter. 

As estratégias para que o restaurante voltasse a trabalhar acima do ponto de equilíbrio 

eram boas, no entanto, nenhuma idéia foi implementada a contento pelos sócios. Os sócios 
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viajavam bastante a serviço das instituições em que trabalhavam, dificultando a tomada de 

decisões sobre o restaurante e a implantação das ações que se faziam necessárias. Além disso, 

os funcionários de nível administrativo que tinham sido escolhidos, não tinham formação e/ou 

experiência suficientes para agregar soluções que alterassem a rota de degeneração financeira 

da empresa. 

Após 10 meses de funcionamento, os empréstimos de curto prazo totalizavam 

aproximadamente R$ 30.000,00, trazendo um custo de carregamento insuportável pela 

empresa naqueles níveis operacionais, afora a existência do financiamento com saldo devedor 

de R$ 33.000,00. A situação só não estava mais grave, porque o restaurante havia conseguido 

uma clientela cativa, que proporcionava uma receita operacional próxima do montante de 

custos e despesas operacionais. 

Diante da situação financeira instalada, tornou-se necessária a tomada de decisão sobre 

as seguintes possibilidades aventadas pelos sócios sobre o futuro do restaurante: 

• fazer nova capitalização para liquidar as dívidas e constituir caixa. Após isso, contratar 

um gerente com boa experiência em restaurantes finos, para substituir a função que vinha 

sendo desempenhada de forma superficial pelos sócios; 

• assunção do restaurante por somente algum dos sócios, mediante a aquisição da 

participação dos demais, pois haviam muitos confrontos de idéias, ocasionando demora 

nas decisões; ou, 

• vender o restaurante com o direito de franquia a terceiros interessados. 

A decisão tomada foi a de vender o restaurante com o direito de franquia a terceiros. 

Os sócios estavam sem condições financeiras para nova capitalização e conseqüentemente, 

nenhum deles tinha reservas para assumir o controle da empresa individualmente. Afora isso, 

chegou-se a um consenso de que não tinham disponibilidade de tempo para a dedicação que o 

restaurante exigia. A venda foi efetivada após um mês da decisão final, por um valor pouco 

acima das dívidas existentes junto aos bancos e fornecedores, sendo que não houve um estudo 

mais apurado para a sua precificação. 
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9.4.2. O Plano de Negócios 

o plano de negócio do restaurante Buongustaio para Brasília projetou dados 

econômico-financeiros dos restaurantes da mesma franquia, inaugurados nas outras capitais, e 

utilizou dados sócio-econômicos do IBGE relativos a Brasília. Foi realizado com o intuito de 

obter financiamento para aquisição de máquinas, equipamentos e instalações. 

Previu inicialmente, três hipóteses de projeções: otimista, provável e conservadora. A 

hipótese que optou-se por utilizar foi a conservadora. As principais projeções financeiras 

apresentadas no plano de negócios do Buongustaio (1999) - Anexo I, foram as seguintes: 

a) Investimento Inicial 

O prédio para funcionamento do restaurante seria alugado. Assim, o montante previsto 

para investimento foi de R$ 87.089,66, referente a: R$ 36.000,00 para o direito de franquia, 

R$ 23.771,04 para realização de obras civis e instalações e R$ 27.318,62 para máquinas e 

equipamentos. 

b) Financiamento 

Foi proposto e aprovado financiamento para aquisição de máquinas, equipamentos e 

instalações, com linha do FND MIPEM-FAT, no montante de R$ 35.000,00, prazo de 36 

meses e taxa de TlLP+5,4% a.a .. 

c) Receitas 

O montante de receitas foi estimado a partir de correlação baseada nos dados do 

demais restaurantes da franquia, como: quantidade média de pratos vendidos; renda familiar 

média mensal e população das localidades dos restaurantes; e, preço médio dos pratos 

consumidos. O cardápio continha 30 pratos na faixa de R$ 12,00 a R$ 28,00. Assim, foi 

estimado um faturamento inicial da ordem de R$ 58.000,00 mensais, relativo à venda de 2.900 

refeições/mês e cada uma com preço médio de R$ 20,00 (já inclusas as bebidas). 
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d) Custos e Despesas 

O valor mensal estimado para os custos e despesas mensais totais foi de R$ 45.906,00, 

sendo R$ 13.438,00 para custos fixos e R$ 32.468,00 para os custos variáveis (considerando 

R$ 12.769,00 de ICMS, PIS/PASEP e COFINS), o que representa um custo variável de R$ 

11,20 por refeição. 

e) Fluxo de Caixa Projetado 

O fluxo de caixa projetado para os primeiros meses de funcionamento do restaurante 

Buongustaio (1.999) foi o seguinte: 

(R$) 

(+) Receitas Operacionais: 58.000 

(-) Custos e Despesas: 45.906 

(-) Juros s/ Financiamento: 285 

(=) Lucro Tributável: 11. 809 

(-) Contribuição Social: 915 

(-) Imposto de Renda: 2.104 

(+) Depreciação/ Amort.: 372 

(=) Fluxo de Caixa Operac.: 9.162 

9.4.3. Os Números e Resultados dos Primeiros Dez Meses de Funcionamento 

Conforme dados internos do Buongustaio (2000), os números e resultados relativos à 

implantação do Restaurante em Brasília e aos seus primeiros 10 meses de funcionamento, 

foram os seguintes: 

a) Investimentos 

Conforme já relatado, o prédio alugado estava em condições precárias o que exigiu 

acréscimo no montante previsto originalmente que era de R$ 23.771,04. Com isto, foi gasta a 

importância de R$ 34.500,00 em obras civis e instalações. 
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Quanto às máquinas e equipamentos, houve necessidade de aportar mais recursos do 

que o previsto, para: decoração, armários, mesas e cadeiras, talheres e instalação da ventilação 

da cozinha; resultando num total de R$ 41. 700,00. 

Assim, o montante previsto para investimento inicial que era de R$ 87.089,66 resultou 

em desembolso de R$ 112.200,00, ocasionando a necessidade de um aporte de recursos não 

previsto, no valor de R$ 25.110,34. 

Após três meses de funcionamento, houve a necessidade de aquisição de um 

equipamento reserva para bombeamento de esgoto e compra de mais dois freezers industriais, 

implicando em investimentos extras da ordem de R$ 3.000,00. 

b) Receitas 

O faturamento do primeiro mês de funcionamento (R$ 64.000,00) superou a estimativa 

inicial (R$ 58.000,00). Nos segundos e terceiros meses, as receitas (R$ 55.000,00 e R$ 

54.000,00) estiveram próximas dos valores projetados. A partir do quarto mês, o faturamento 

teve uma queda significativa atingindo níveis de R$ 40.000,00. 

O preço por cada refeição, incluindo bebidas, acabou superando a estimativa inicial de 

R$ 20,00, atingindo o valor médio de R$ 25,00. Entretanto, a quantidade de pratos vendidos 

esteve sempre bem aquém da expectativa do projeto, que era de 2.900 refeições/mês. Com 

exceção do primeiro mês de funcionamento, o n° de refeições variou de 1.500 a 2.200 

refeições/mês, média de 1. 796 refeições/mês (38% abaixo do total mensal de refeições 

projetadas). 

c) Custos e Despesas 

. Os custos e despesas mensais registrados nos primeiros 10 meses de funcionamento 

superaram em 30% as projeções do plano de negócios. O valor projetado para o custos fixos e 

despesas foi de R$ 13.438,00, sendo que o realizado nos 10 primeiros meses foi em média de 
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R$ 17.500,00 mensais. Com relação aos custos variáveis, o valor médio projetado para o 

custo variável por refeição foi de R$ 11,20, enquanto que o valor médio do custo variável 

efetivamente gasto por refeição foi de R$ 14,73. 

Estas discrepâncias deveram-se principalmente a uma sub-estimação dos custos e 

despesas com mão de obra, água, luz, telefone, gás e de manutenção de equipamentos. Outras 

despesas também não foram orçadas no plano de negócios, como as realizadas com 

propaganda e eventos. Como exemplo, cita-se que por ocasião da inauguração, foi oferecido 

jantar para autoridades e jornalistas da Capital Federal, como meio de divulgação e promoção 

do restaurante, gastando-se o montante de R$ 5.000,00. Outrossim, houve atraso no 

cronograma previsto para realização da reforma, postergando a data da inauguração do 

restaurante, o que resultou em mais perdas de caixa. 

d) Financiamento e Empréstimos 

O financiamento inicial para investimento proposto ao Banco no valor de R$ 

35.000,00 não pôde ser revisto e ampliado. 

Havia sido previsto um desembolso de R$ 15.000,00 por parte dos sócios para o 

capital de giro. No entanto, com o objetivo de cobrir o complemento necessário aos 

investimentos iniciais (R$ 25.110,34), aqueles recursos dos sócios foram utilizados para tal 

finalidade. Como os proprietários não dispunham da quantia que ficou faltando (R$ 

10.110,34), foi solicitado empréstimo bancário com linha de capital de giro no montante de 

R$ 15.000,00, com juros de 4,0% a.m .. 

Após o aporte dos investimentos, restaram R$ 4.889,66 que foram destinados ao 

capital de giro. Entretanto, aquela quantia não foi suficiente para cobrir a Necessidade de 

Capital de Giro (NCG) inicial prevista para as primeiras compras de bebidas e alimentos, no 

montante de R$ 15.000,00. Para cobrir o desfalque de R$ 10.110,34, foi utilizado o limite do 

cheque-empresarial no valor de R$ 5.000,00, com juros de 8,5% a.m. e a quantia 

complementar (R$ 5.110,34) foi obtida fazendo-se adiantamento a cartão de crédito, com 
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juros de 3,5% a.m. Ressalta-se que a inflação mensal média para o período da pesquisa de 

caso foi de 0,6% a.m .. 

Inicialmente, as despesas financeiras foram de R$ 1.485,00 mensais, relativas a: R$ 

285,00 de juros do financiamento a investimento; R$ 600,00 de juros do empréstimo para 

capital de giro; R$ 425,00 de juros do limite do cheque empresarial; e, R$ 175,00 relativo aos 

juros do adiantamento a pagamento com cartão de crédito. Entretanto, à medida que os meses 

foram passando, a receita operacional não obteve melhora, a ponto de cobrir as despesas 

operacionais e financeiras. Mesmo negociando com os fornecedores alongamento nos prazos 

de pagamento, tornou-se necessária a utilização crescente de empréstimos bancários de curto 

prazo, aumentando progressivamente as despesas financeiras, conforme pode-se observar no 

Quadro 16. 

e) Fluxo de Caixa Efetivo 

O resumo dos dados reais obtidos com a implantação e funcionamento do Restaurante 

Buongustaio em Brasília, nos primeiros meses de existência, foram: 

Quadro 16 - Fluxo de Caixa dos 10 meses iniciais em R$ 

52000 50500 42000 40500 39000 41000 37000 37500 38000 

1485 1485 1485 1590 1800 2000 2300 2700 3200 

1515 2015 (485) (1090) (1800) o (-l300) (4200) (2200) 

Fonte: Buongustaio Restaurante (2000) 

9.4.4. Análise dos Resultados Econômico-Financeiros 

A análise compreende os principais aspectos que influenciaram significativamente os 

resultados financeiros do Buongustaio Restaurante, nos 10 primeiros meses de funcionamento. 
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o comparativo entre os valores projetados no plano de negócios e os efetivamente 

realizados, nos 10 meses iniciais de funcionamento da empresa, são apresentados no Quadro 

17, a seguir: 

Quadro 17 - Comparativo: Plano de Negócios x Realizado 

28500 
Fonte: Buongustaio Restaurante (2000) 

+30% 
+ 32% 

48% 

Analisando o Quadro 17, conclui-se que o plano de negócios apresentou percentuais de 

discrepância elevados em relação ao realizado, projetando números muito otimistas para o 

empreendimento, sendo que a hipótese utilizada na projeção foi a conservadora. Enquanto as 

receitas obtidas foram inferiores em 20% das previstas, os custos e despesas superaram em 

30% as projetadas. Afora isso, os investimentos iniciais necessários foram 30% maiores do 

que os projetados. Se tivesse sido escolhida a hipótese de projeção provável, a discrepância 

teria sido ainda maior. 

Assim, ao analisar o plano de negócios, a expectativa era de que o restaurante obteria 

receitas num nível muito acima do auferido mediante um investimento muito menor do que o 

realizado. Sob o ponto de vista de avaliação dos investidores e do banco, o plano de negócios 

mostrou-se um instrumento falho e com muitos erros de projeção. 

Caso o plano de negócios tivesse apontado uma estimativa de refeições/dia num nível 

menor, como o ocorrido na prática, o quadro poderia ter sido bem diferente: 

• os investimentos poderiam ter sido menores, pois além da reforma de um prédio menor 

custar menos, o gasto com mobiliário e equipamentos também teria sido menos 

dispendioso; 
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• os custos fixos seriam reduzidos com a redução de aluguel de um prédio menor e de 

outras despesas sobre uma infra-estrutura mais reduzida; 

• as despesas financeiras também teriam uma monta menor, pOiS com a redução da 

necessidade de investimentos, o passivo oneroso seria menor desde que mantido o mesmo 

nível de capitalização realizada pelos sócios. 

Conforme os dados econômico-financeiros disponibilizados, serão calculados, a seguir, 

os índices da análise econômico-financeira mais importantes para a micro e pequena empresa, 

com base nas projeções do plano de negócios e nos resultados reais observados: 

a) Índices da Estrutura de Capital relativos ao Plano de Negócios 

Conforme o plano de negócios original, haveria um aporte de recursos por parte dos 

sócios de R$ 52.089,66 para investimentos e de R$ 15.000,00 para capital de giro, totalizando 

um capital próprio de R$ 67.089,66. O capital de terceiros seria composto por R$ 35.000,00 

referente ao financiamento para investimentos, o que representaria apenas 34% do Ativo 

[35000/(67090+35000)], com baixo custo de carregamento (TJLP + 5,4% a.a). A estrutura de 

capital da empresa apresentar-se-ia da seguinte forma: 

• Participação de Capital de Terceiros (PCT) = CT/PL = 35000/67090 = 52%: significa que 

a participação de recursos de terceiros seria a metade da participação dos recursos 

próprios; 

• Composição do Endividamento (CE) = PC/CT = 0/35000 = 0%: mostra que não haviam 

obrigações de curto prazo em relação às obrigações totais. 

b) Índices da Estrutura de Capital relativos ao Início de Funcionamento 

O aumento de 29% sobre os investimentos iniciais, no valor de R$ 25.110,34, foi 

capitalizado mediante sucessivos desvios dos seguintes recursos: capital de giro, cheque 

empresarial e adiantamento a cartão de crédito. Assim, o capital de terceiros passou para R$ 

60.110,34, alcançando um percentual de 47% do Ativo [60110/(67090+60110)], com um 

custo de carregamento bem mais alto do que o anterior. As despesas financeiras iniciais que 
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anteriormente seriam de R$ 285,00, subiram para R$ 1.485,00. A estrutura de capital da 

empresa, no início de seu funcionamento, ficou da seguinte forma: 

• Participação de Capital de Terceiros = CTIPL = 60110/67090 = 90%: a participação de 

recursos de terceiros aumentou significativamente, ficando próxima à participação dos 

recursos próprios; 

• Composição do Endividamento = PC/CT = 25110/60110 = 42%: as obrigações de curto 

prazo representam quase a metade das obrigações totais. 

c) Principais Índices após 10 meses de Funcionamento 

Decorridos 10 meses de funcionamento, o montante das dívidas era de R$ 63.000,00, 

sendo R$ 30.000,00 de curto prazo e R$ 33.000,00 de longo prazo. O ativo circulante (AC) 

era de R$ 13 .000,00 e não existiam ativos realizáveis a longo prazo (RLP). Com base nestes 

números, a análise de índices apresentou os seguintes resultados: 

• Índices de Estrutura de Capital: PCT = 63000/67090 = 94%; e, CE = 30000/63000 = 48% 

=> houve pequena evolução da participação dos capital de terceiros (de 90% para 94%), 

notadamente, nas obrigações de curto prazo (de 42% para 48%); 

• Índices de Liquidez: Liquidez Geral = (AC+RLP) / (PC+ELP) =13000/63000 = 0,21; 

Liquidez Corrente = AC / PC = 13000/30000 = 0,43; e, Liquidez Seca = (AC - Estoques) / 

PC = 3000/30000 = 0,10 => como todos os valores para a liquidez foram inferiores aI, a 

empresa não dispõe de recursos (bens ou direitos) para honrar seus compromissos no curto 

ou a longo prazo, ou seja, está sem capacidade financeira; 

• Índices de Rentabilidade: não houve rentabilidade no período analisado, pois a empresa 

apresentou prejuízo acumulado de R$ 8.830,00; 

A estimativa do ponto de equilíbrio para a empresa utilizou os seguintes dados 

auferidos no período estudado: receita média por refeição = R$ 25,00; custo variável médio 

por refeição = R$ 14,73; custos e despesas fixas médias mensais = R$ 17.500,00; despesas 
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financeiras médias mensais = R$ 1.847,00; e, pagamentos de principal de empréstimos = 

R$ 2.100,00. Os pontos de equilíbrio foram obtidos em função de nO de refeições mensais (n): 

• Ponto de Equilíbrio Operacional: 17500 + 14,73n = 25n => n = 1.704 refeições; 

• Ponto de Equilíbrio Financeiro: 17500 + 1847 + 2100 + 14,73n = 25n => n 

refeições. 

2.088 

O n° médio de refeições mensal no período analisado foi de 1.796 pratos, portanto, 

superior ao ponto de equilíbrio operacional. Com isso, verifica-se que o acúmulo de prejuízos 

observado foi proveniente das despesas financeiras. Nos mesmos níveis de custos e despesas, 

a empresa necessitaria de vender quantidade superior a 2.088 refeições para que começasse a 

obter lucros. 

Analisando o Capital de Giro (CDG), a Necessidade de Capital de Giro (NCG) e o 

Saldo de Tesouraria (ST) do restaurante, após os 10 meses iniciais, tem-se: 

• Capital de Giro = AC - PC = 13000 - 30000 = -17000 ~ a empresa não tem capital de 

giro, apresentando valor negativo de R$ 17.000,00; 

• Necessidade de Capital de Giro = ACC - PCC = 13000 - O = 13000 ~ a empresa tem uma 

NCG de R$ 13.000,00, demonstrando que necessita de aporte de recursos; 

• Saldo de Tesouraria = CDG - NGC = -17000 - 13000 = -30000 ~ demonstra que a 

empresa não tem disponibilidade de recursos, dependendo de fontes onerosas de curto 

prazo no valor de R$ 30.000,00. 

As constatações obtidas com base na análise econômico-financeira da implantação e 

dos 10 primeiros meses de funcionamento do Restaurante Buongustaio foram as seguintes: 

• a utilização errônea de recursos provenientes de fontes onerosas de curto prazo em 

investimentos no valor de R$ 25.110,34, levou a empresa a uma composição inadequada do 

seu endividamento, aumentando significativamente suas despesas financeiras; 
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• a empresa não tinha liquidez nem rentabilidade para honrar suas obrigações, mantido o 

nível operacional próximo ao ponto de equilíbrio. Vale ressaltar que nos últimos três meses 

ela estava operando em níveis de 20% abaixo do ponto de equilíbrio, tendo resultados 

negativos até mesmo sob o ponto de vista operacional; 

• mantido o mesmo giro ou nível operacional, a empresa necessitaria reduzir os seus custos 

de forma a alterar o ponto de equilíbrio para baixo e aportar os recursos necessários para 

capital de giro, no montante de R$ 13.000,00, e para a amortização ou liquidação do 

passivo de curto prazo que alcançava a importância de R$ 30.000,00; 

• no caso de tentativa de aumentar o giro para um número superior a 2.088 refeições mensais 

consumidas (ponto de equilíbrio financeiro), haveria necessidade de aporte de recursos para 

cobrir a NCG, no valor de R$ 13.000,00, e para a realização de investimento em 

propaganda, promoções ou outras alternativas advindas de um planejamento estratégico. 

A partir das constatações e das análises retro-elencadas, a empresa tem uma melhor 

visibilidade da sua situação econômico-financeira, munindo-se de dados e conhecimentos para 

traçar as suas estratégias e avaliar melhor as suas decisões. Desta forma, a utilização do 

planejamento e gerenciamento econômico-financeiros podem auxiliar na sobrevivência e 

crescimento da micro e pequena empresa. 



119 

9.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se que os empreendedores do Buongustaio Restaurante foram imprudentes 

em fechar um contrato de franquia, sem ter um plano de negócios consistente e uma pesquisa 

de mercado bem detalhada para tomar tal decisão. Houve um excesso de confiança de que 

aquele negócio era uma oportunidade ímpar de se tornarem sócios de um empreendimento 

bem sucedido, em função de que as demais filiais franqueadas apresentavam resultados muito 

positivos. 

o planejamento iniciou-se com o levantamento dos números dos demais restaurantes 

situados nas capitais nordestinas. Em seguida, foi realizada a transposição e projeção desses 

dados para a realidade brasiliense, sem uma pesquisa de mercado detalhada. Ocorre que a 

realidade regional do centro-oeste é bem diferente da nordestina. Pode-se afirmar que esta 

adaptação foi uma das principais inconsistências do planejamento. As divergências ocorridas 

entre as projeções de demanda de mercado e de despesas superaram as expectativas. Assim, os 

resultados ficaram bem aquém do esperado, comprometendo o planejamento traçado para 

distribuição de recursos e futura expansão. 

A estratégia de abrir um restaurante-sede ao invés de um fast-food ficou prejudicada 

pela não dedicação integral dos sócios. O gerenciamento de um restaurante-sede é mais 

complexo do que de um fast-food, pois há um maior número de funcionários, grande 

variedade de pratos e bebidas, atendimento diferenciado e a existência de maior quantidade de 

pontos de controle. Isto exige dedicação e participação ativa do proprietário ou gerente da 

empresa. 

A escolha do ponto para implantação do Restaurante foi baseada na área construída e 

no preço do aluguel. Entretanto, cerca de 30% do investimento total foi alocado na reforma do 

prédio que foi demorada e atrasou a inauguração do empreendimento. Estes fatos anularam o 

ganho que se teria com a economia de aluguel em relação às outras opções de ponto. Após três 

meses de funcionamento, verificou-se uma certa ociosidade na ocupação da área do 

Buongustaio sinalizando que o prédio escolhido poderia ter sido menor. Sopesando ainda os 
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problemas ocorridos com os comerciantes vizinhos, talvez esta não tenha sido a melhor 

escolha de ponto para o Restaurante. Cabe ressaltar que a escolha do bairro foi acertada, pois a 

demanda esteve próxima do esperado e os novos restaurantes mais badalados que foram 

inaugurados, também foram implantados no mesmo bairro. 

A política de salários baseada em uma remuneração fixa e numa gratificação variável 

foi positiva, pois havia um incentivo extra para que os funcionários trabalhassem com mais 

afinco. Todavia, a escolha de parentes para o funcionalismo do restaurante não se mostrou 

uma boa decisão. Sempre havia algum constrangimento quando se fazia uma reclamação a um 

dos parentes de algum dos sócios. 

o processo de produção dos pratos em linha de montagem mostrou-se eficiente e capaz 

de atender a um bom número de pedidos ao mesmo tempo, além de manter uma certa 

padronização na qualidade dos pratos. Na cozinha, a separação de supervisão por áreas, foi 

eficaz na dinâmica de substituição de mão de obra, quando necessária. Como havia uma 

desconcentração de funções, o conhecimento não ficava centrado nas mãos de uma única 

pessoa. Isto diminuiu o risco de transferência de expertise para a concorrência e de 

descontinuidade de processo, no caso de demissão. 

o envolvimento desigual dos sócios nas atribuições planejadas acabou sendo 

prejudicial à empresa. Enquanto alguns setores como atendimento e recursos humanos foram 

gerenciados de forma primorosa, os setores de finanças, compras e estoque tiveram um 

gerenciamento muito aquém do desejado, comprometendo os resultados da empresa. O fato 

positivo verificado foi que após alguns meses de funcionamento, houve uma homogeneização 

de procedimentos que acabou contemplando os tópicos que cada sócio priorizava. 

Foi comprovado que o relacionamento com fornecedores é de suma importância para a 

obtenção de resultados, mesmo para uma micro e pequena empresa em que o poder de 

negociação é mais reduzido. Dependendo de como se compra os insumos num restaurante, no 

que se refere a qualidade e preço, os resultados financeiros podem ficar comprometidos. 
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10. CONCLUSÃO 

As micro e pequenas empresas (MPE) são muito importantes para a economia e 

sociedade brasileiras. São responsáveis por 43% da oferta de empregos do país. A maioria 

expressiva (98%) das empresas brasileiras é classificada como MPE. Quase a metade (43%) 

de toda a receita e valor da produção do país provém das MPE. Outros aspectos da 

importância das MPE são: formação de uma classe empresarial nacional; fortalecimento das 

economias municipais; diminuição dos cartéis; relação capital/trabalho harmoniosa; estímulo à 

livre iniciativa e à capacidade empreendedora. 

As taxas médias de mortalidade das empresas brasileiras são significativas e 

preocupantes. Os números pesquisados mostram que em média 43% das empresas 

desaparecem no primeiro ano de sua constituição, 52,8% no segundo ano e 60,4% no terceiro 

ano. Ressalta-se que em alguns Estados do Brasil, esta mortalidade empresarial pode atingir 

índices próximos a 60% somente no primeiro ano de sua constituição. 

As principais causas da mortalidade das empresas brasileiras pesquisadas foram: falta 

de capital de giro; falta de experiência anterior/conhecimento do ramo do negócio; carga 

tributária elevada; recessão econômica/falta de clientes e problemas financeiros. Na pesquisa 

bibliográfica, verificou-se também que as empresas extintas gastaram menos tempo com 

planejamento do que as em atividade, e que, os empresários das empresas em atividade tinham 

um percentual significativamente maior de ocupação exclusiva dos negócios da empresa, no 

primeiro ano de suas atividades. 

As pnnclpals necessidades das MPE, constantes na pesqUisa bibliográfica, são: 

instrumentos de planejamento e gestão; treinamento especializado; capital de giro; crédito a 

taxas compatíveis com a rentabilidade; formalização dos processos. Desta forma, as 

dificuldades mais encontradas pelas empresas de pequeno porte são a ausência destas 

necessidades. 
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As causas dos insucessos das MPE começam com uma inadequada ou superficial 

análise para a escolha inicial do ramo de negócio. A identificação de uma oportunidade com 

facilidade de entrada neste ramo, poderá ser compartilhada por todos os demais concorrentes, 

gerando uma elevada competitividade e uma baixa lucratividade para o setor. 

o plano de negócios é um exemplo claro de ferramenta de gestão comprovadamente 

eficiente em muitos casos, mas que, em outros, pelo fato de não ser adequadamente 

compreendida, acaba não agregando valor à ação empreendedora e cai no descrédito. 

Geralmente, são elaborados em perspectivas muito otimistas com vistas a impressionar os 

credores e assim, conseguir aprovação na obtenção de recursos para investimento, como 

ocorreu no estudo de caso analisado. Raramente, estes planos são elaborados com vista a uma 

prospecção real de mercado visando posicionar o novos empreendedores no seu futuro 

negócio. 

Latente nas pequenas empresas é o fato de que a maioria dos gerentes, além de não 

contarem com um sistema de informações gerenciais, não estão preparados para tomar 

decisões. Não entendem, também, que a maioria das decisões necessitam ser tomadas no 

momento em que a organização se encontra num determinado estágio do ciclo de vida, sendo 

que eles deverão conhecer bem o ciclo em que se encontra a empresa para tomar a decisão 

mais adequada para a sua continuidade e para o seu sucesso. 

o conhecimento incipiente do negócio e a falta de experiência anterior são fatores que 

contribuem para os resultados negativos das empresas de pequena dimensão. No estudo de 

caso analisado, a inexperiência dos sócios na gestão de um restaurante fez com que os 

mesmos aprendessem a partir da prática e às vezes, à custa de erros cometidos, ocasionando 

perdas financeiras. 
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A importância da dedicação integral dos dirigentes para as micro e pequenas empresas 

também foi comprovada no caso estudado. A máxima "o olho do dono é que engorda o boi" é 

plenamente válida para as l\1PE. O fato de os sócios exercerem outras atividades e viajarem 

para fora da sede com freqüência foi um problema sério enfrentado pelo Buongustaio de 

Brasília. Estas ausências provocaram dificuldade e atraso para: tomada de decisões, 

implementação de ações, avaliação e correção do planejamento, controles diversos e 

maximização de resultados. 

A informalização dos processos administrativos e produtivos continua sendo um outro 

problema constante em pequenas empresas. Sem formalização no processo, não há 

oficialização de conhecimento e de responsabilidade por parte de profissionais que deveriam 

responder por determinados problemas, causando um alto grau de desperdícios na maioria das 

pequenas empresas. 

A pesquisa denotou que o gerenciamento e a gestão do Buongustaio foram calcados 

informalmente nos conhecimentos de formação superior que os sócios tinham. Estes 

conhecimentos foram usados sem registro e concatenação de planos e idéias. Prova disto foi a 

venda final do restaurante a terceiros. Não se conheciam os valores exatos de aporte 

necessários para a sobrevivência do restaurante, nem tampouco quais os pontos de equilíbrio 

operacional e financeiro. 

Caso a gestão do Restaurante Buongustaio tivesse sido acompanhada de análises 

econômico-financeiras como as que foram realizadas neste estudo, e, o plano de negócios 

tivesse sido realizado com uma profundidade maior dos números pesquisados, os seus 

dirigentes teriam traçado melhor suas estratégias e suas decisões teriam sido mais rápidas e 

certeiras. 
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o estudo de caso mostrou-se elucidativo pois, no geral, foi ao encontro da pesquisa 

bibliográfica e houve uma sintonia entre os resultados obtidos e analisados no caso 

Buongustaio Restaurante com os estudos e pesquisas constantes da bibliografia. Entretanto, a 

pesquisa bibliográfica não apontou o item controle, como uma das necessidades mais 

importantes para a empresa de pequena dimensão. No estudo de caso pesquisado, este item foi 

apontado como um dos mais importantes para a gestão de um restaurante, pois os principais 

problemas são decorrentes justamente da falta de controle de estoques, produção e caixa. 

Os maIS significativos instrumentos de planejamento e gerenciamento econômico

financeiros pesquisados que podem e devem ser usados pelas MPE são: o plano de negócios 

porque diagnostica a empresa internamente e externamente, mostrando a situação atual e qual 

pode ser a futura; a análise dos índices econômico-financeiros pois identifica se a empresa 

está ficando mais pobre ou rica, mediante análise de li qui dez, rentabilidade e de seu 

patrimônio líquido; o fluxo de caixa porque mostra a capacidade de pagamento ou geração de 

recursos da empresa, além disso, é um instrumento de gestão que assume um caráter de 

planejamento financeiro quando é projetado para o futuro; e, o gerenciamento do capital de 

giro pois representa os recursos fundamentais que giram a empresa e financiam o seu 

cotidiano. 

Conclui-se que ao analisar os principais fatores condicionantes de mortalidade das 

pequenas empresas, verifica-se que a maioria tem origem financeira. Assim, como forma de se 

buscar soluções para a continuidade das MPE reduzindo a sua mortalidade prematura, pode-se 

utilizar os instrumentos de planejamento e gerenciamento econômico-financeiros como: plano 

de negócios, análise econômico-financeira e gerenciamento do fluxo de caixa e capital de giro. 

A utilização destes instrumentos pelas MPE podem proporcionar visibilidade e diagnósticos 

econômico-financeiros, de forma a subsidiar as tomadas de decisão e melhorar as condições 

de sobrevivência, estabilidade e crescimento. 
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12. ANEXOS 

Anexo A - Plano de negócios do Restaurante Buongustaio 



3. Estudo de Mercado 

3.1 História da Franqueadora 

o BUONGUSTAIO RISTORANTE foi fundado inicialmente em Recife-PE, 
há duas décadas. O sucesso e qualidade de sua cozinha lhe rendeu fama logo 
de início, além de intermináveis filas mesmo após reformas para ampliação do 
restaurante central em Recife-PE, que permitiu ampliar a capacidade de 
atendimento, de 60 pessoas para 120. 

A qualidade da cozinha e o marketing indireto representado pelas longas 
filas na porta foram objeto, inclusive, de comentários por parte do guia abril 4 
rodas, que o elegeu o melhor restaurante italiano de Recife-PE e o de melhor 
pontuação da região Nordeste (estrelado com dezenove pontos, em escala até 
vinte), qualificações que carrega há mais de dez anos. 

Outro fato interessante foi a abertura das franquias "fast food" nos 
principais shoppings de Recife-PE (em um total de cinco), que, nada obstante 
apresentarem movimento considerável (faturamento entre R$ 80 mil a R$ 120 
mil/mês cada loja) e comercializarem os principais pratos do restaurante, não 
foram suficientes para terminar com as filas na porta da matriz, agora também 
retratadas na franquia recém-aberta na cidade de Fortaleza-CE. 

O restaurante-sede em Recife-PE, vende cerca de 3.900 pratos/mês, 
funcionando apenas na janta. As franquias "fast-food" nos shoppings chegam a 
vender 4.500 pratos/mês. 

Somente em sua cidade de origem - Recife-PE -, o negócio 
BUONGUSTAIO, considerados restaurantes e fast-food, gira em torno de R$ 
650 mil/mês, evidenciando o importante potencial de geração de lucros do 
negócio, principalmente em se tratando em cidade situada na região Nordeste, 
sabidamente com renda per capita inferior a Brasília-DF. 

A margem de ganho líquida dos restaurantes tem girado em torno de 
30% do faturamento bruto (margem operacional, desconsiderando-se despesas 
financeiras). 



3.2 Características do Mercado-Alvo em Brasília 

A análise do mercado-alvo de Brasília pode ser iniciada a partir do exame 
das questões microeconômicas e de comportamento do consumidor, levando-se 
em conta questões demográficas, sociais, econômicas e de preferências. 

Nessa linha, o principal aspecto de destaque é o fato de o Distrito 
Federal apresenta a maior renda per capita do País, na avaliação do IBGE, na 
pesquisa de orçamento familiar levada a efeito em 1996. 

Outro fato relevante é que o negócio restaurante não aduz efeitos de 
exclusão entre raça, sexo e faixa etária. Está consubstanciado a fatores 
referentes ao nível de rendimento e de consumo da população. 

O público-alvo do restaurante BUONGUSTAIO está inserido em uma 
linha de interseção envolvendo o nível de renda e ao grau instrucional do 
consumidor local. Em Brasília, podemos dar ênfase ao funcionalismo público em 
todas as hierarquias e empregados de empresas dependentes direta ou 
indiretamente da área governamental e suas famílias. Estamos falando, assim, 
de público com nível secundário completo ou superior e seus familiares. 

Vejamos o que o I BGE fala a propósito dessa faixa selecionada e a 
relação entre as localidades onde situadas as demais franquias do 
BUONGUSTAIO: 

Renda Média Mensal Familiar - 1996 (em R$) 

Cidade Chefe de família com Chefe de família 
nível secundário com nível superior 

• Brasília 1.701,81 6.082,31 

• Recife 1.099,40 3.621,69 

• Fortaleza 1.415,38 5.123,40 

• Natal 919,997 3.330,21 
.. 

Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares 

Como se pode verificar do quadro acima, o público-alvo de Brasília 
possui renda considerável em relação ao mercado onde situado as demais 
franquias abertas com sucesso mercadológico. Vale lembrar que o perfil de 
consumidor acima foi obtido mediante pesquisas das próprias franqueadas a 
propósito do estudo a propósito das características dos freqüentadores dos 
restaurantes. 

3.3 Análise do Comportamento do Consumidor, Levantamentos 
Estatísticos e Projeções de Consumo e Venda 

Fonte relevante é o estudo da correlação entre a renda, a quantidade de 
pratos vendidos e a população das localidades onde instaladas as franquias. 

I~ 
'. 



Estudo da Correlação 

Cidade Qte média- Renda do família Chefe de População 
mensal de com nível família com local - em mil 

pratos secundário (2) nível pessoas(2) 
vendidos (1) superior (2) 

• Natal 1.950 919,99 I 3.330,21 II 656 

• Recife 3.584 1.099,40 3.621,69 1.346 

• Fortaleza 3.895 1.415,38 5.123,40 1.966 
, . 

Fontes: (1) - Natal- Sr. Jefferson, propnetano da franquia local; RecIfe - Sr. Antenor, franque
ador; Fortaleza - Sr. Ivo, proprietário da franquia local. 

(2) - IBGE - banco de dados - INTERNET 

Coeficiente 
Correlação pratos vendidos & renda fam. Secundário 0,86 
CorreIaçio pratos vendidos & renda fam. Superior 0,74 
Correlação pratos vendidos & população 0,94 

Ponderando que os coeficientes de correlação -mesmo confrontando-se 
diferentes bases- mostram-se próximos de 1 (um), dessume-se que é seguro e 
confiável projetar-se a quantidade de pratos que poderiam ser vendidos em 
Brasília com base nos dados apresentados acima. Para tanto, adotamos -
inclusive para fins de elaboração do fluxo de caixa e análise de sensibilidade- a 
premissa conservadora de vendas com base na média das regressões lineares 
envolvendo as variáveis vendas/renda familiar/população, ajustadas para menor 
pelos coeficientes de correlação entre as citadas variáveis. Para dar tom ainda 
conservador, deduziu-se das previsões dois desvios padrões de vendas obtidas 
a partir da franquia em Recife-PE. 

o cálculo das premissas pode ser evidenciado nos seguintes quadros: 

Cálculo de Previsão de Pratos Vendidos segundo a Premissa Conservadora 

Variáveis Resultado da Coeficiente de Previsão Ajustada 
Relacionadas Previsão (regressão Correlação (1~ ) (resultado da 

linear) regressão X B) 

• pratos vendidos & 
renda nlvel secundário 5.142,14 0,86176735 4.431,33 

• pratos vendidos & 
renda nlvel superior 4.783,79 0,73456613 3.514,01 

• pratos vendidos & 
população 3.668,95 0,94162508 3.454,78 

MEDIA DAS REGRESSÕES LINEARES AJUSTADAS 3.800,04 



Previsão Ajustada Desvio Padrão das Previsão Ajustada - .2 
de Vendas Vendas em Recife Desvios Padrões 

-- 409 2.982 3.800,04 

A projeção nos indica que o faturamento da franquia Brasília 
estatisticamente seria parecido com aquele verificado em Recife-PE, com a 
ressalva de que aqui funcionaríamos em dois turnos, enquanto lá o restaurante 
abre somente para a janta. 

Outro dado bastante relevante apurado pelo IBGE em 1996 em sua 
Pesquisa de Orçamentos Familiares é que, do total das despesas médias 
mensais da família brasiliense, 25,25% dizem respeito a gastos com 
alimentação fora do domicílio. Nada obstante o IBGE não tenha a mesma 
referência percentual das demais cidades, a grandeza do número (25,25%) já é, 
por si só, suficiente para evidenciar a importância que a população local confere 
à alimentação fora do domicílio, classificado como item de lazer familiar ou até 
mesmo profissional (almoços ou jantares de negócios, reuniões, conferências 
etc.). 

Ratifica essa linha de pensamento o considerável volume de consumo de 
massas pela população brasiliense (4 kg per capita/ano), ainda alto se 
comparado com a média nacional (3,5 kg per capita/ano) e próximo daquele 
medido nas cidades de Fortaleza-CE e Recife-PE (5 kg per capita/ano). 

Ainda como importante instrumento de análise de mercado, vejamos a 
relação população & restaurantes com capacidade de atender ao público-alvo, 
em nível de estilo de cozinha e global: 

Como a população está sendo atendida atualmente no mercado 

Cidade Quantos restaurantes Qte. de resto 
existem para cada cem Italianos/intern. p/ 

mil pessoas cem mil pessoas 

• Brasília 2,4 
11 1,0 

• Recife 2,7 1,3 

• Fortaleza 1,4 0,4 

• Natal 3,4 1,1 
Fonte: Guia 4 Rodas 1999 - Editora Abnl 

Como se pode depreender do exame da tabela, a população brasiliense 
ainda está longe de ser bem atendida por restaurantes em Brasília. Cidades 
com renda per capita inferiores tais como Recife e Natal servem melhor sua 
população. O fato de serem cidades litorâneas e turísticas pode constituir 
argumentação para a existência de maior número de estabelecimentos. 
Todavia, essa mesma argumentação favorece a procura por restaurantes em 
Brasília, já que esta cidade não possui as alternativas de lazer proporcionadas 
oor FlnLJAIFll; A Ol; rAl;tFlIJrFlntA OFll;l;Flm FI l;Ar FlltArnFltivFI AfAtivFI dA IFl7Ar il;l;O l;Am 



contar que as ditas refeições de negócios predominam em Brasília, dado o perfil 
econômico terciário e administrativo da cidade. 

3.4 Determinação do Preço de Venda 

A franquia BUONGUSTAIO não exige padronização de preços do 
cardápio, nada obstante os preços praticados entre as franquias existentes 
sejam os mesmos. 

Em análise comparativa, pode-se dizer que os preços praticados pela 
franquia são altamente competitivos. Um prato servido de massas e molho gira 
em torno de R$ 12,00. Um prato com carnes finas (filés, perdizes, cordeiros etc.) 
custam em média R$ 15,00. Pratos de frutos do mar (camarões e lagostas) 
custam entre R$ 19,00 e R$ 22,00. 

Vale ressaltar que os pratos BUONGUSTAIO são muitíssimo bem 
servidos (em torno de 600 a 750 gramas, em média). Para se ter idéia da 
quantidade, é comum, na cidade de Recife-PE, a prática de "prato dividido" para 
servir duas pessoas, a ponto de que o franqueador ter de criar os "piattinos" -
pratos menores- bastante requisitados nas franquias "fast food". 

De modo a estabelecer o nível de preços em Brasília-DF, realizou-se 
espécie de "Benchmarking", contemplando os concorrentes TROVATA, VILLA 
BORGHESE, PIANTELLA e FRANCISCO PARTENOPEA. As pesquisas 
evidenciaram o seguinte: 
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• Pratos com Filés 

• Pratos com camarão 

O Pratos com Lagosta 

O gráfico acima mostra que os preços praticados no BUONGUSTAIO são 
altamente competitivos em Brasília aos níveis atuais em relação aos seus 
concorrentes. Note que, em relação à qualidade da cozinha, o BUONGUSTAIO 



é estrelado no guia 4 rodas, enquanto, de seus concorrentes, apenas o VILLA 
BORGHESE possui essa deferência no mesmo nível. 

Apenas como..ajuste de custos e de margens de ganho, a intenção é não 
majorar o preço médio do prato na franquia local em mais do que R$ 2,00, o 
que, mesmo assim, ainda manteria o BUONGUSTAJO como a cozinha estrelada 
com o menor preço praticado em Brasília-DF. 

Outro importante ponto a ser considerado no fluxo de caixa da empresa e 
intrinsecamente ligado ao mercado é o preço médio de consumo por pessoa, 
aqui caracterizado por prato vendido. 

O cardápio do BUONGUSTAIO não atrai somente o público em função 
dos pratos principais. Considerável parte do movimento se justifica pelo arrojo e 
diferenciação ensejado pelas grandes variedades de entradas e sobremesas, a 
ponto de alguns grupos de pessoas visitarem o restaurante com a finalidade 
exclusiva de participar das entradas (happy hour) ou das sobremesas. Esses 
adjetivos podem ser conferidos mediante simples leitura desses itens no 
cardápio. 

Dessa forma, entrada, prato principal, bebidas (sobretudo vinhos, 
cervejas e refrigerantes) e sobremesas compõem a base para o cálculo do 
preço médio do prato consumido nas franquias. O preço médio varia 
dependendo de cada localidade e tipo de restaurante. Vejamos: 

Preço Médio dos Pratos (entradaJbebidaJprincipallsobremesa) 

• Restaurante em Recife-PE ................................. R$ 27,00 
• Restaurante em Fortaleza-CE ............................ R$ 32,00 
• Restaurante em Natal-RN .................................. R$ 22,00 
• Franquias "Fast Food" nos Shoppings ............... R$ 13,00 

Como forma de guardar coerência com as projeções estatísticas 
considerando o nível de renda da população e a referência de consumo 
indicada nos estudos -restaurante em Recife-PE-, adotou-se como premissa 
conservadora de preço do prato médio em Brasília-DF o valor de R$ 20,00. 

Assim, tomando-se como base a projeção de vendas de 2.982 
pratos/mês, o citado faturamento se apresentaria em torno de R$ 58.000,00, 
ainda bastante acima do ponto de equilíbrio da empresa. 



4. Comentários Sobre a Engenharia 

4.1 Inversões Fixas e Máquinas 

o instituto da franquia favorece sobremaneira o estudo sobre os tipos de 
máquinas e equipamentos e sistemas de produção, pois já há um padrão a ser 
seguido e a experiência anterior de implementação de outros restaurantes. 

No caso em apreço, a relação de máquinas e equipamentos foi fornecida 
pelo próprio franqueador com base no cardápio a ser trabalhado em Brasília. De 
posse da relação das máquinas, a Arquiteta responsável, Sra. MASSUMI 
YAMAGOCHI, realizou a planta da cozinha industrial no contexto do imóvel 
alugado. 

4.2 Obras Civis e Capacidade de Atendimento 

o imóvel objeto do empreendimento foi_ alugado pelo valor de ~ 
2.500,OO/mês, pelo prazo mínimo de 24 meses, renovável por igual período. 
Possui área total de 210m2, fora expansões em área pública já aprovadas pelo 
Governo do Distrito Federal de mais 50 m2. 

As obras de reforma vêm sendo conduzidas pelo Engenheiro Civil Valmir 
Cirilo dos Santos, sócio-cotista do empreendimento. 

o projeto de arquitetura e atendimento prevê o atendimento de cerca de 
96 pessoas por turno (almoço e janta). Isso significa dizer que ao nível de 
vendas projetado de 3.800 pratos/mês, teríamos um fluxo linear de 158 
pessoas/dia, ou 82% de capacidade utilizada, isso sem considerar a normal 
rotatividade de mesas em ambos os turnos de funcionamento, que viria a 
diminuir o citado nível de utilização, conferindo maior folga operacional para o 
projeto. 

Í\ 



SANTO ELIAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA 
Buongustaio Ristorante 

Estimativa de Receitas 

HIPOTESE CONSERVADORA· Vide premissas abaixo 

1 ••••. ··.· •... ~çC)mldiC)ijQ.pr~'º' 20,00 I 

Obs.: O restaurante em Fortaleza trabalha em um só turno Ganta), enquanto a franquia Brasília trabalhará dois turnos. 

C} 



SANTO ELIAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA 
Buongustaio Ristorante 

Levantamento de Custos por Prato 

Nlvell (ma ••• • mal. molho) 

M8.ô(t1O gtam .. por prato) 
Igtedlerit.. . •. 
. 1 lira de leite 

1 I<g de farinha de trigo 
condimentos 
égua 
energia elMrlca 
;te de cozinha 

MoI~ 
1 Kg. detomate 
1 KgdeCame 
condimentos 
gts de cozinha 

Custo Total do Prato Nivell 
Preço Liquido de Revenda 
Margem Líquida de Ganho 

0,80 
1,00 

25,00 

0,80 
3,00 
2,00 

25,00 

Conv~ 1pr*to·· 
0,12 
0,25 
0,35 
0,02 
0,02 
0,08 
0,84 

0,40 
1,00 
1,00 
0,08 
2,48 

3,32 
12,00 

72% 

Nlv"lI (mas.a· mais carne) 

~liila t1~ gr~ P« "rato) 
. túr~*nte*. .. . 

1 litro de lete 
1 Kg de farinha de trigo 
condimentos 
6gua 
energia elétrica 
g6s de cozinha 

MôihOa ..... . 
1 1<O.·cte TOrnaie 
1 I<g de Came 
condimentos 
o's de cozinha 

Camel 

Conversão 1 pt*ti) 
0,80 0,12 
1,00 0,25 

0,35 
0,02 
0,02 

25,00 0,08 
0,84 

0,80 0,40 
3,00 1,00 
2,00 1,00 

25,00 0,08 
2,48 

1 I<g de Came de 1a. Limpa 8,00 2,29 
0,01 
0,08 
2,38 

condimentos 
g6. de cozinha 25,00 

Custo Total do Prato Nivelll 
Preço Liquido de Revenda 
Margem Líquida de Ganho 

Margem de Ganho Médi, 67% 

6,70 
16,00 

84% 

Nlvellll (massa" mais fruto do mar) 

Massa (150 gramail porp..sto) 
Igt~ientü·· .. ...... . 
1 litro deleite 0,80 
1 I<g de farinha de trigo 1 ,00 
condimentos 
égua 
energia elétrica 
06' da cozinha 25,00 

Mólhót 
1 K{j. de Tomate 0,80 
1 I<g de Mariscos 10,00 
condimentos 2,00 
gt. de cozinha 25,00 

,nitc.isMat 
1 I<g de CamarGO/lagosta 15,00 
condimentos 
gés de cozinha 25,00 

Custo Total do Prato N(velll 
Preço Liquido de Revenda 
Margem Líquida de Ganho 

4 

Convertio 1· prato 
0,12 
0,25 
0,35 
0,02 
0,02 
0,08 
0,84 

0,40 
1,35 
1,00 
0,08 
2,83 

4,00 
0,01 
0,08 
4,oe 

7,76 
22,00 

66% 



SANTO ELIAS COMÉRCIO OE ALIMENTOS L TOA 

Buongustaio Ristorante 

Gastos com Mão-de-Obra 

Gerência 800,00 1 800 2 
Monitor de Cozinha 400,00 2 800 3 
Cozinheiros 300,00 4 1.200 3 
Auxiliar de Cozinha 200,00 4 800 3 
Copeiro e Boqueteiro 200,00 1 200 2 
Faixineiro 136,00 1 136 3 
Vigia e Manobrista 136,00 1 136 1 
Maitre 200,00 1 200 1 
Garçon 136,00 6 816 7 

TOTAL M. O. FIXA -x- 21 5.088 25 

1.600 
1.200 

900 
600 
400 
408 
136 
200 
952 

6.396 

Cp 



SANTO ELIAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TOA 

Buongustaio Ristorante 

Despesas Tributárias e Contribuições 

ICMS (1): 
(Creditos) 

- compras fora da UF 12,00% O O 
- compras dentro da UF 12,00% O O 

Debitos 
- vendas dentro da UF 12,00% 58.000 93.600 11.232 
- vendas fora da UF 12,00% O O O O 

A recolher 6.960 11. 

PIS/PASEP 0,65% 58.000 377 377 
COFINS 2,00% 1.1 1.160 

O 
O 



SANTO ELIAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA 
Buongustaio Ristorante 

Depreciação, Manutenção e Seguros 
em R$ - Base Anual 

-_...- ······--1··_·--··· _. _._._ .. _} rn 1I t .9~\jj;,j]~~\:?1;g:\t;i~: 
,m;mmm~~1E!]m:jimi1~;i~~E'1FH';~];j;.jm;i!,~s~[:m<t~ll:!;!'i:i~J:i*mml!:lmli!i!~'~l!!iH:i~'!!!1!!::.~~r!1H!i;a;!j1i+~~I#:ml~:(;t:i!ili1~;~~~i~;Hj:~~!~~1::;1i. 

Atual: 
- Obras Civis O 4,00% O 0,50% O 0,50% O 
- Máquinas/Equipamentos O 10,OO°A, O 3,00% O 1,00% O 
- Instalações O 10,00% O 1,00% O 1,00% O 
- Vefculos O 20,00% O 4,00% O 4,00% O 
- Móveis e utensflios O 10,00% O 0,18% O 0,18% O 
- Gastos Diferidos 

ota O O O 
Projetado: 
- Obras Civis 420 4,00% 17 0,50% 2 0,50% 2 
- Máquinas/Equipamentos 26.050 10,00% 2.605 3,00% 642 1,00% 261 
- Instalações 16.460 10,OO°A, 1.646 1,OO°A, 165 1,00% 165 
- Vefculos O 20,OO°A, O 4,00% O 4,00% O 
- Móveis e utensflios 10,00% O 0,16% O 0,18% O 
- Gastos Diferidos 

c+ 



SANTO ELIAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA 

Buongust~io Ristorante 

Estrutura de Custos Anuais 

II'JU;~U" Fixos 
M.O.FixalHonorarios 
Encargos sociais 
Manutenção 
Seguros 
Aluguéislleasing 
Diversos 

Embalagem 
Custos cf compras e fabricação de Alimentos 
Mao-de-obra variável 
Despesas tributárias 
Diversos 

5.088,00 
3.590,40 

84,03 
37,28 

2.500,00 
225,99 

o 
19.063 

O 
8.497 

551 

6.396,00 
4.156,80 

84,03 
37,28 

2.500,00 

O 
19.063 

O 
12.769 

637 
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SANTO EUAS COMERCIO DE ALIMENTOS L TDA 

Buongustaio Ristorante 

c»'PROGRAMA DE INVERSÕES E ESQUEMA DE FINANCIAMENTO 
~' 

(. 
(. 
(. 

t.. 
c.. 
~ 
~ 

IIIY ........ U'II .... '., E EQUIPAMENTOS 

.. - Fogao VENÂNCIO 10 bocas dupla 

~ - Chapa para Grelha marca CASE r.... -Sistema Banho Maria VENÂNCIO 

• - Coifa para fogao em aço inax 

..... - Fomos elétrico de 8.000 Watts de Potência 

t... -Batedeira Industrial 

- liquidifcador Industrial 

• -, -} --) -

Freezer Vertical dupla açao 

Freezer Horizontal 

- Misturadelra de Massa PASIANI 

- Empastadeira de Massa INDIANA 

- Conjunto de talheres, copos e pratos 

- Cortadeira de Massa INDIANA 

LAÇOES 

- Instalaçao de Carpete 

- Conjunto de Ar condicionado 

- Jogo de 25 mesas de madeira 

- Jogo de 86 cadeiras de ferro 

Imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

Imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

imediato 

15 

1 

2 

1 

5 

2 

110 

4 

25 

86 

m2 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

cj 

un 

m3 

un 

un 

un 

28,00 

1.064,51 

250,00 

161,53 

1.600,00 

1.229,31 

200,00 

200,00 

1200,00 

600,00 

920,00 

4.800,00 

3.663,96 

4.800,00 

43,00 

3.000,00 

179,00 

133,00 

420,00 

420 

27.318,62 

1.064,51 

250,00 

161,53 

1.600,00 

2.458,62 

200,00 

200,00 

6.000,00 

1.200,00 

920,00 

4.800,00 

3.663,96 

4.800,00 

23.771,04 

4.858,04 

3.000,00 

4.475,00 

11.438,00 

336,00 

336,00 

21.864,90 

851,61 

200,00 

129,22 

1.280,00 

1.966,90 

160,00 

160,00 

4.800,00 

960,00 

736,00 

3.840,00 

2.931,17 

3.840,00 

21.393,94 

3.866,43 

2.400,00 

3.580,00 

9.150,40 

em R$ 

84,00 

84 

6.463,72 

212,90 

50,00 

32,31 

320,00 

491,72 

40,00 

40,00 

1.200,00 

240,00 

184,00 

960,00 

732,79 

960,00 

2.377,10 

971,61 

600,00 

895,00 

2.287,60 
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Buongustaio Ristorante 

Fluxo de Caixa e Capacidade de Pagamento 

Investimentos 
Receitas Operacionais 
Custos e Despesas Monetárias 
Lucro Operacional 
Depreclação/Amort. 
JUROS slfinanciamento 
Lucro tributável 
Contribuição Social 

RECURSOS PRÓPRIOS 
Fluxo de Caixa Bruto 
Invest. Com Giro próprio 

RECURSOS DE TERCEIROS 
Financiamento Proposto 

Investimentos 
JUROS slfinanciamentos 

- existentes 
- proposto pI inv. fixos 
- necessários pI capital de giro 

REPOSiÇÃO de financiamentos 
- existentes 

- proposto pllnv. lixos 
- proposto pI capital de giro 

VPL, a 15% aa ============> 
P A Y B A C K =========> 

Análise Econômico-Financeira: 

Taxa Interna de Retomo (T/R): 
Valor Presente LIquido (VPL, a 15% aa): 

Valor Econômico do Projeto 1"): 
Ponto de Equilíbrio: 

Pay Back (em anos): 

70.965 

73.262 
7,1 

14" 
73.242 

103.383 
61"-

71 

HIPÓTESE CONSERVADORA 

285 285 

1.584 1.584 
O O 

1.584 1.584 

PONTO DE NNELAMENTO ====> 
VLR ECONOMICO a 15% aa ==> 
Obs.: perpetuidade no oitavo mês 

(*) - Considerando-s8 o custo de oportunidade de 15"16 aa 8 perpetuidade no o~avo ano 

285 

1.584 
O 

1.584 

51,17% 
103.383 

265 

1.584 
O 

1.584 

~ 

9.075 

285 

1.584 
O 

1.584 


