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Resumo 
Este trabalho apresenta a aplicação de algumas ferramentas de tomada de decisão 

adaptados às especificidades das pequenas empresas do setor calçadista. Tendo como base 
os conceitos da contabilidade gerencial aplicados a este tipo de empresa, são apresentadas 
técnicas para cálculo do preço de venda, decisão sobre imobilizar ou terceirizar, além de 
prover o gestor de informações para decisões do volume a produzir dada a sua estrutura de 
custos e um nível de lucro desejado. As ferramentas foram construídas com base em 
Planilha Eletrônica, tornando-se possível uma análise de simulação (What-if) a partir dos 
dados reais obtidas de pesquisas em PMEs de Franca-SP, cidade do interior de São Paulo 
com tradição na indústria de Calçados. Supondo diversos cenários de atuação, foi possível 
observar os reflexos da incerteza das variáveis de decisão e na tomada de decisão, 
refletindo assim o risco. Para tanto é apresentado o uso de simulação de Monte Carlo na 
tomada de decisão, com o  uso do software de simulação Crystal Ball.

Palavras chave : Contabilidade Gerencial na PME, Tomada de Decisão na PME, 
Gestão de Empresas Calçadistas, Simulação Empresarial  
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I. Introdução 

As microempresas e as empresas de pequeno porte exercem papel importante na 

economia, especialmente pela sua capacidade  de gerar riquezas,  dentre outros fatores. Para 

RESNIK (1991), 80% dos novos empreendimentos no Brasil fecham suas portas nos 

primeiros dois anos de atividade e atribui à má administração e não à economia, à 

concorrência, à inconstância dos clientes, como fatores que determinam o fracasso. Assim, 

tendo em vista o alto índice de encerramento de atividades destas empresas, pressupõe-se 

que a utilização de informações contábil-financeiras na tomada de decisões permite 

alcançar uma gestão cada vez mais eficiente, diminuindo a fragilidade neste tipo de 

empresa. 

Uma pesquisa de KANITZ (1995) mostra que, para cada 100 franquias abertas 

86% são bem-sucedidas, e que tal sucesso é devido ao franqueador receber o negócio com 

toda contabilidade organizada e as técnicas gerenciais estruturadas, permitindo ao 

franqueador dedicar-se ao negócio, facilitando assim o sucesso no processo de tomada de 

decisões.  

A preocupação de todo empresário em relação ao seu negocio é manter a saúde 

financeira, o que implica, dentre outros fatores, em cumprir os compromissos e gerar uma 

remuneração satisfatória ao investimento inicial do negócio. No entanto, as pequenas 

empresas muitas vezes não utilizam a contabilidade como instrumento auxiliar de tomada 

de decisões, tendo em vista a lacuna de conhecimento da contabilidade gerencial que 

muitas não lhe é sistematicamente apresentada. Por outro lado, mesmo conhecendo os 

instrumentos da contabilidade gerencial, muitos não a utilizam devido às características 

diversas que impedem o microempresário de fornecer dados precisos e atuais de seu 

negócio para execução de controles gerenciais.  

Estes fatos motivaram a execução deste estudo, que tem como objetivo propor  um 

modelo de aplicação de algumas ferramentas que auxiliem o gestor destas empresas no 

processo de tomada de decisões, com base nos conceitos de contabilidade gerencial 

estudados. 

O estudo torna-se ainda relevante pela escassa bibliografia específica sobre 

controle de gestão nas pequenas empresas, pois grande parte da literatura e estudos da 

contabilidade gerencial são direcionados às grandes empresas com sofisticados sistemas de 

informação, que não são viáveis em sua aplicação às pequenas empresas. 

Este artigo explora ferramentas para tomada de decisão no tocante a cálculo do 

preço de venda, decisão sobre imobilizar ou terceirizar e da relação custo x volume x lucro. 

Para melhor aproveitamento do modelo recomenda-se a utilização de planilhas eletrônicas 
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para agilização deste processo, por tornar-se possível uma análise de simulação (What-if)

supondo-se diversos cenários de atuação, observando assim os reflexos da incerteza na 

tomada de decisão. No trabalho é apresentado um exemplo a partir dos dados reais obtidas 

de pesquisas em PMEs de Franca-SP, cidade do interior de São Paulo com tradição de 

empresas na indústria de Calçados. 

Vale salientar que o trabalho parte das seguintes pressupostos e conseqüentes 

limitações: 

Ç O modelo serve para uso gerencial interno da empresa, não seguindo necessariamente 
os princípios e normas da contabilidade financeira; 

Ç Tem como enfoque as pequenas empresas industriais do setor calçadista;  
Ç Não abrange todos os aspectos da contabilidade gerencial. 

II. Formação do Preço de Venda a Partir dos Custos 

Em recente pesquisa (Smith, 2000) foi constatado que a maioria (84%) das 

pequenas empresas pesquisadas apura seu preço de venda a partir dos custos e que os 16% 

restante ainda prefere usar a experiência ou se baseia no mercado. Ainda, acredita-se que os 

controles de formação de preço das pequenas empresas são estruturados de uma forma 

simples e informal, elaborados pela própria empresa, sem o auxilio do setor contábil, tendo 

em vista a constatação de que o contador só faz a parte fiscal para a pequena empresa. 

Assim propomos esta ferramenta que tem por objetivo calcular o custo unitário 

do sapato, apresentando um resumo do comportamento dos custos. A partir daí calcular o

Mark-up de forma a auxiliar na formação do preço de venda. 

II.1. Dados de Entrada 

São os seguintes os dados de entrada : 

1. Para cada item que compõe o sapato informar: preço bruto, alíquota de ICMS e 
consumo por par. 

2. Custos indiretos (Energia Elétrica) 
3. Produção diária estimada = pares 
4. Encargos sobre salários =  alíquota 
5. Mão de obra Interna = salário por cada função 
6. Mão de Obra externa = custo por par 
7. Custos e Despesas Fixas = valor mensal  
8. Despesas Proporcionais  

Ç Impostos =  ICMS  e  SIMPLES (alíquotas) 
Ç Despesas Comerciais = Frete e Comissões  (alíquotas) 
Ç Sistema Financeiro =  Taxa para Capital de Giro (alíquota). Depende de 

quantos dias a empresa vai precisar de financiar seu cliente. Análise da 
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Linha de Tempo do Capital de Giro: (dias/prazo de vendas (-) (dias/prazo 
de compras - dias/tempo de produção)) X  o custo financeiro diário. 

Ç Lucro esperado =  alíquota  

II.2. Cálculos e Processamentos Efetuados 

São efetuados os seguintes cálculos intermediários: 

Ç Preço unitário líquido do item =   preço bruto x (1-ICMS) 
Ç Custo unitário liquido = Preço unitário líquido x consumo 
Ç Total material direto = somatória dos custos unitário liquido 
Ç Custo Fixo unitário = Custos e Despesas Fixas / Produção estimada 
Ç Custo industrial = Total Material direto + Mão-de-obra Interna + Mão-de-Obra externa  

+ Custos e despesas fixas 
Ç Preço de Venda = Custo Industrial / (1 - %Despesas Proporcionais) 

II.3. Resultados: 

São os seguintes os resultados obtidos do modelo. Um exemplo, com base em 

dados extraído de dados reais de PMEs calçadistas de Franca-SP, é apresentado nas 

Tabelas 1 e 2.

Ç Tabela de Preço de Venda 
Ç Resumo do Comportamento dos Custos 
Ç Mark-up 

Como pode ser observado no modelo proposto o cálculo do preço de venda de 

calçados, está calculando o valor da comissão e do lucro diferentemente do que a teoria 

sugere. 

De acordo com a teoria e com muitos segmentos de mercado a comissão e o lucro 

são calculados sobre a receita operacional liquida, ou seja se houver ICMS diferenciado 

devido a região das vendas, o lucro e comissão seriam o mesmo para um mesmo produto. 

Na prática usual do mercado de calçados, o cálculo da comissão, do lucro e das 

outras despesas proporcionais ao lucro são feitos por dentro ou seja a comissão, o lucro e 

outras despesas proporcionais ao lucro são calculados  sobre o valor bruto de vendas 

(incluindo impostos). Isto leva o mercado a excluir da base de cálculo do mark-up estes 

percentuais, e usar a seguinte fórmula para cálculo do preço:

Se a venda for a prazo: 
Preço Final a prazo =  . Preço sem imposto , comissão e lucro               .

  (1-%ICMS - % SIMPLES – Comissão% - %Financeiro - Lucro%)

Preço Final = . Preço sem imposto , comissão e lucro

  (1-%ICMS - % SIMPLES – Comissão% - Lucro%)
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Tabela 1 – Formação de Preço de venda com base nos Custos 

Tabela I - Formação do Preço de  Venda com base no Custo

PLANILHA  DE   PREÇO   DE   VENDA

Produto:   Cano e Gáspea REF.:  2000

HISTÓRICO UNIDADE PREÇO ICMS VR.UNIT. CONSUMO CUSTO
LIQUIDO UNIT

Materiais diretos
vaqueta 1 m2 15,80 18% 12,96 0,200 2,59
vaqueta 2 m2 22,00 18% 18,04 0,000 0,00
forro m2 6,50 12% 5,72 0,098 0,56
entretela m2 2,00 18% 1,64 0,170 0,28
suador m2 4,00 18% 3,28 0,025 0,08
calcanheira par 0,50 18% 0,41 1 0,41
sola par 1,80 18% 1,48 1 1,48
entresola placa 6,00 18% 4,92 0,00 0,00
vira m 0,34 18% 0,28 1,50 0,42
palmilha par 0,45 18% 0,37 1,00 0,37
espuma p/colarinho m2 0,20 18% 0,16 0,520 0,09
espuma  diversos m2 3,00 18% 2,46 0,010 0,02
tecido m2 3,00 18% 2,46 0,048 0,12
fita rolo 5,00 18% 4,10 0,000 0,00
atacadores grosa 9,00 18% 7,38 0,014 0,10
ilhoses 1000 12,00 18% 9,84 0 0,00
fivela unid 0,20 12% 0,18 0 0,00
papel kg 1,20 18% 0,98 0,0211 0,02
baguetes 1000 0,00 18% 0,00 0,0000 0,00
caixa individual unid 0,50 18% 0,41 1 0,41
caixa coletiva unid 1,20 18% 0,98 0,0833 0,08
Materiais diversos 0,50 0,50 1 0,50
Materiais direto TOTAL 7,53$         
Mão de Obra Direta 5,08$         
mão-de-obra interna 1,04$             
mão-de-obra externa 4,04$             
Custos Indiretos  variáveis 0,07$         
Custos Fixos 1,04$         
Custo Industrial 13,72$       

25,2730555
DESPESAS PROPORCIONAIS
I.C.M.S. 18,00% 4,55 18,0%
Imposto Simples 6,30% 1,59 6,3%
frete 1,00% 0,25 1,0%
comissão de representante 5,00% 1,26 5,0%
financeiro ( 60 dias) 5,40% 1,36 5,4%
Lucro 10,00% 2,53 10,0%
TOTAL 45,70% 11,55$           45,7%
Preço  60 dias 25,27$       25,27

Resumo  do  Comportamento dos Custos:

Custos Variáveis
Matéria-Prima 7,53$                 
Mão-Obra-Interna 1,04$                 
Mão-Obra-Externa 4,04$                 
Custos indiretos 0,07$                 

12,68$               
Despesas  Variáveis e proporcionais
Despesas Comerciais 1,52$                 
Administrativas
Tributarias 6,14$                 
Financeiras/Oportunidade 1,36$                 

9,02$                 
Total de Gastos Variáveis 21,70$               
Custos Fixos 3.260,80$          mensal
Aluguel e Utilidades, 1,04 produção estimada por mês 3600

pares
Remuneração
Lucro 2,53
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Tabela 2 – Formação do Preço a Partir dos Custos 

III. Análise Decisão :  Terceirizar ou Imobilizar 

Através desta ferramenta , pode-se conhecer em que nível de produção torna-se 

viável o investimento em maquinários em comparação com à utilização da terceirização; 

comparar o retorno do investimento em máquinas com outros investimentos financeiros e 

ainda para análise da taxa ideal para assumir financiamento, de acordo com a produção 

projetada.  

Não foi levada em consideração a depreciação, visto que as microempresas e as 

empresas de pequeno porte não utilizam a depreciação como despesa para efeito de cálculo 

de impostos sobre lucro por serem optantes do regime SIMPLES1.

III.1. Processamentos Efetuados - Cálculos 

a) Cálculo para determinar produção suficiente para cobrir investimento em  imobilizado: 

• Produção prevista anual = Valor Informado
• Custo unitário com  terceirização  ( MOE)       =  Valor Informado 
• Custo unitário com produção própria  (MOI )  =  Valor Informado
• Preço de máquina = Valor Informado
• Gasto anual com terceirização  =   produção prevista anual  x  MOE 
• Gasto anual  se adquirir a máquina (1ºano =  (produção prevista anual  x MOI) + preço 

da máquina. 

1 . O SIMPLES é um tratamento  diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às 
microempresas e as empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e contribuições.  
Aplicado na Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996. 

Tabela 2 - FORMAÇÃO DE PREÇO A PARTIR  DO CUSTO  (  MARK-UP )

Receita  de  Venda 100%
(-) Custo base (  custos e despesas variáveis) 86% 86%
(-) Outros Custos que estão fora da base 4%

14% Mark-up
= Lucro 10%

Mark-up= 14% 16,46%
86%

Custo base: 21,70$           
custos variáveis e despesas  proporcionais (tais como Impostos, comissões,
 frete s/vendas, financeiro)
Preço (com imposto)  =      custo +   (Mark-up  x  Custo)    = 25,27$       
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• Produção/pares necessária para cobrir investimento = Preço da máquina / (MOE - MOI) 
• Tempo em meses para pagar a máquina = Produção/Pares necessária para cobrir 

investimento / Produção mensal   (Valor Informado)

b) Análise comparativa entre o retorno de investimento em máquina e outros investimentos 
financeiros 

• Economia anual em salários com aquisição da máquina =  (MOE - MOI) X produção 
anual. 

• Taxa de retorno de investimento de máquina = Economia / preço da maquina  
• Taxa anual de rendimentos s/ outros investimentos financeiros = Valor Informado
• Rendimento  anual  em R$ com outros investimentos financeiros =  Taxa anual de 

rendimentos s/ outros invest. Financeiros X  preço da máquina 

 c) Taxa ideal para assumir financiamento em investimento de máquina = Taxa de retorno de 
investimento de máquina 

III.2. Resultados:

A Tabela 3 apresenta um exemplo de aplicação da ferramenta.

Tabela 3 – FERRAMENTAS PARA TOMADA DE DECISÃO 

IV. Análise Custo  x  Volume  x  Lucro  

Este controle vai oferecer o calculo da margem de contribuição unitária, o ponto 

de equilíbrio em unidades, a quantidade, em pares, necessária para atingir um lucro 

estipulado, como lucro meta, e a receita em Reais para obter o lucro meta.  

Tabela 3 - FERRAMENTAS    PARA  TOMADA DE DECISÃO :
 TERCEIRIZAR OU IMOBILIZAR

produção prevista anual 36.000         pares
custo/ unitário com  terceirização  - MOE 1,05$           
custo/ unitário -  produção própria - MOI 0,37$           
preço de maquina 50.000$       
Gasto anual  com a terceirização (pares x MOE)) 37.800$       
Gasto anual  se adquirir a maquina ((produção X MOI) + preço maquina) 63.210$       
Produção necessária para cobrir investimento = Preço maquina/ (MOE-MOI) 73.200         pares
Com produção  mensal   de 3600 pares, a  maquina seria paga   com 20               meses de

produção

Economia anual com aquisição da maquina =  (MOE - MOI) X produção anual 24.590$       
Retorno de investimento de maquina = Economia / preço da maquina 49%
Taxa mensal  de rendimentos  s/ outros investimentos financeiros 1,0%
Taxa anual de rendimentos s/ outros investimentos financeiros 12,7%
Rendimento  anual  com outros investimentos financeiros 6.341$         

Economia anual com aquisição da maquina =  (MOE - MOI) X produção anual 24.590$       
Retorno de investimento de maquina = (Economia / preço da maquina) 49% aa
Portanto ate uma taxa de .................... 49% ao ano  seria viável  um financiamento para aquisição
desta maquina, se a empresa tiver  caixa disponível para pagamento das parcelas mensais.

Calculo para determinar produção para cobrir investimento em  imobilizado.

CUSTO OPORTUNIDADE : Comparação investimento de maquina versus juros s/outros investimentos financeiros

Analise da  taxa máxima  para  assumir  financiamento em  investimento de maquina 
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IV.1. Processamentos Efetuados - Cálculos 

1. Margem de contribuição unitária =  Preço de Vendas (-) Custo Variável ( - )  Despesas 
Variáveis 

2. Ponto de Equilíbrio em unidades (mensal) =  Custos Fixos / Margem de contribuição 
unitária 

3. Lucro Meta = Valor Informado
4. Quantidade de pares a produzir mensal para atingir lucro meta = (Custo Fixo + Lucro 

Meta) / Margem de contribuição 
5. Receita de Vendas em Reais para atingir lucro meta = (Custo Fixo + Lucro Meta)/

 (Margem de contribuição/Preço de venda) 
IV.2. Resultados: 

A Tabela 4 apresenta um exemplo de aplicação da ferramenta 

Tabela 4 – ANÁLISE DO CUSTO X VOLUME X LUCRO 

V. Aplicação de Simulação na Tomada de Decisão 

De um modo geral, segundo EVANS, J.R. e OLSON (1998),  simulação é um processo 

de construir um modelo matemático lógico de uma abstração de um sistema, e realizar 

várias experimentações, visando compreender e explicar  o seu comportamento. A partir 

das entradas das variáveis de decisões ou estratégias, são gerados os resultados ou medidas 

de desempenho, a saída de dados.  

O processo de simulação, de uma forma genérica, consta dos seguintes passos: 

Tabela 4 - Análise Custo x Volume x Lucro

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA

Preço/Receita de Vendas 25,27$                 

(-)  Custo Variável (12,68)$                

(-)  Despesas Variáveis (9,02)$                  

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA 3,57$                   

Ponto de Equilíbrio em unidades   =

Ponto de Equilíbrio em unidades   = = 1.053                    pares/mês

Receita em $ 26.609,08$            Vendas Brutas

Lucro Meta

Lucro Meta -  valor   de  lucro  fixo  em ........... 4.000,00$            

Quantidade = Custo Fixo + Lucro Meta = 7.760,80$          2.173                    pares

Margem de contribuição 3,57$                

Receita em R$ =    Custo Fixo + Lucro Meta = 7.760,80$          54.910,60$            Vendas

Margem de contribuição/Preço de venda 0,141 Brutas

3,57$                                               

Custos Fixos

Margem de contribuição unitária

3.760,80$                                        
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Ç Desenvolvimento do modelo conceitual do sistema, que consiste em entendê-lo e 
defini-lo, identificando suas  principais variáveis de entrada e saída e a relação lógica 
dos dados;  

Ç Construção do modelo de simulação, através do desenvolvimento das 
equações/fórmulas, coleta dos dados necessários, determinação da variação de 
probabilidade das variáveis incertas e construção do formato dos dados; 

Ç Verificação e Validação do modelo:  Verificação refere-se a assegurar que o modelo 
está sem erros lógicos, enquanto validar é  assegurar que se trata de uma boa 
representação da realidade; 

Ç Projeção da experiência usando o modelo:  Determinação do valor das variáveis 
controláveis a serem estudadas; 

Ç Execução da simulação e análise dos resultados.

V.1. Simulação de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo trata de uma forma especial as variáveis de entrada 

de dados que têm valores incertos, possibilitando caracterizar esta incerteza através de um 

conjunto de valores prováveis ou da sua distribuição de probabilidade de ocorrência. Desta 

forma, tem como propósito estimar a distribuição de freqüência de alguma(s) variável(is) de 

saída que depende(m) de alguma(s) variável(is) probabilística(s) de entrada. Serão 

apresentados nas Tabelas 5 a 7 exemplos de modelos de entrada de dados e de saídas da 

simulação com base em software de simulação Crystal Ball2.

Esta forma, deve ser possível se quantificar a incerteza  destas variáveis de 

entrada, que caracterizam a incerteza gerando as distribuições de freqüência usadas como 

fonte para gerar as distribuições das variáveis de saída. 

V.2. Ferramenta Auxiliar de Simulação – O Software Crystal Ball

O desenvolvimento das planilhas eletrônicas facilitou a aplicação de simulações 

em situações financeiras. No entanto, executar uma  simulação de Monte Carlo em 

planilhas pode ser uma tarefa limitada, especialmente quanto à quantidade e qualidade dos 

dados de resultado.  

Para facilitar esta tarefa, o Crystal Ball automatiza o processo da simulação de 

Monte Carlo, através da aplicação de um conjunto de  valores ou uma distribuição de 

probabilidade para cada variável. O software gera valores randômicos para estas variáveis, 

recalculando o  modelo milhares de vezes, mostrando graficamente os resultados.  

2 Maiores informações sobre o software podem ser encontradas no site : 
www.decisioneering.com 
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Selecionadas as células de “suposições”, o Crystall Ball permite que se selecione a 

distribuição de probabilidade apropriada para cada variável3. A seguir são definidas as 

células de “previsão”, os resultados a serem simulados. Escolhida a opção de “rodar”, a 

simulação é repetida milhares de vezes, e o resultado é mostrado através de uma 

distribuição de probabilidade. 

O processo de simulação de Monte Carlo usando Crystal Ball consta dos seguintes 

passos4:

Ç Desenvolvimento da planilha;  
Ç Definição das variáveis probabilísticas de entrada (células “suposições”); 
Ç Definição das células das variáveis de saída (células de “previsão”); 
Ç Fixação do número de interações/repeticões; 
Ç Interpretação dos resultados. 

Para ilustrar o uso de planilhas e do Crystal Ball em simulação, será usado  um 

modelo financeiro de cálculo do resultado de três anos. Os dados de entrada (“suposições”)  

são a quantidade vendidas,  o preço e os gastos fixos e variáveis. Os dados de saída são a 

receita de venda e os custos e despesas que geram o resultado do período e acumulado.  A 

Tabela 5 mostra os valores e as fórmulas do modelo financeiro.   

3 Que pode ser uma distribuição normal, poisson, binomial, lognormal, exponencial, dentre 
outras 
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Tabela 5 - Simulação- Exemplo de Entrada de Dados 
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Tabela 6 - Simulação – Exemplo de Entrada pelo Crystal Ball 
O próximo passo é definir as distribuições de probabilidade para as variáveis de 

entrada probabilísticas  (células de suposições) . Partindo do pressuposto que se tem uma 

entrada  que seja variável probabilística, a definição da sua distribuição de probabilidade 

está  mostrada a seguir na Tabela 6.

Definida a distribuição da variável de entrada, o próximo passo é definir as células 

de saída sobre as quais se tem  interesse de análise, ou as chamadas “células de previsão”, 

que no caso é o valor acumulado do resultado dos 3 anos. A seguir é fixado o número de 

repetições ou iterações da simulação, que no caso foi escolhida a quantidade de  1.000. A 

partir daí roda-se a simulação, que gera informações sobre as variáveis de saída a serem 

analisadas. No exemplo, o crystal ball emitiu o relatório sobre o resultado acumulado, 

mostrado a seguir na Tabela 7.
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Tabela 7 – Dados de Saída do Crystal Ball 

VI. Conclusões 

Neste trabalho  apresentou-se uma proposta de aplicação de ferramentas para 

tomada de decisão adaptadas às características de uma pequena empresa de transformação 

do setor calçadista. Foram apresentados exemplos de aplicação do cálculo do preço de 

venda, decisão sobre imobilizar ou terceirizar, além de prover o gestor de informações para 

decisões do volume a produzir dada a sua estrutura de custos e um nível de lucro desejado.  

Para melhor aproveitamento das ferramentas, elas devem ser construídas com base 

em Planilha Eletrônica, tornando-se possível uma análise de simulação (What-if). No artigo 

foram apresentados exemplos de ferramentas para tomada de decisão baseadas em dados 

reais extraídos de PMEs de calçados de Franca-SP.

Supondo-se diversos cenários de atuação é possível observar os reflexos da 

incerteza e do risco  na tomada de decisão. Para tanto foi apresentado o uso de simulação de 

Monte Carlo na tomada de decisão, com apresentação do software de simulação Crystal 

Ball.
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