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Resumo 

O presente trabalho tem como finalidade analisar quais os principais fatores que ocasionaram o 

encerramento das atividades de alguns restaurantes em Campos dos Goytacazes no início do ano 

de 2018 e provar que esses fatores não advêm de questões financeiras. Para isso, foi feito um estudo 

de viabilidade econômico-financeira como forma de apresentar que a implementação de um 

restaurante em Campos é viável, apresentando assim, índices de lucratividade, rentabilidade e 

prazo de retorno do investimento atrativos. O estudo de viabilidade foi elaborado com o auxílio de 

uma entrevista semiestruturada, onde a finalidade era obter informações na qual tornasse o estudo 

o mais próximo da realidade dos empreendimentos em Campos. Além desta finalidade, a entrevista 

semiestruturada proporcionou obter informações de quais os principais fatores que levaram os 

restaurantes a falência no início do ano de 2018, conforme os empresários entrevistados. Por fim, 

com a obtenção dos indicadores de viabilidade econômico-financeira e a opinião dos entrevistados, 

tem-se que um dos principais fatores que ocasionaram a falência desses restaurantes, no ano de 

2018, foi o alto valor a ser pago ao Estado em forma de impostos e a ineficiência do mesmo para 

com a fiscalização e regulamentação dos empreendimentos na cidade. Desta forma, cria-se uma 

concorrência desleal, dado que uns pagam impostos, taxas e outros não, e isso ocorre devido a 

ineficiência de fiscalização dos novos empreendimentos.  

 

Palavras-chave: Viabilidade Econômico-Financeira, Restaurante, Campos dos Goytacazes. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A alimentação fora do lar é cada vez mais frequente no dia a dia. Essa prática tem se tornado 

comum, principalmente em cidades de maior porte, onde é marcante a presença de grandes e 

pequenos restaurantes com variedade de refeições, lanches e petiscos, o que agrada a todo o tipo 

de cliente (SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO EPEQUENAS EMPRESAS- 

SEBRAE, 2017).  

Segundo Resende e Sousa (2009), as cidades maiores tendem a ter uma grande dificuldade 

na mobilidade urbana, com isso, as pessoas acabam preferindo comer em estabelecimentos que 

ofertam serviços de alimentação que ficam próximos aos seus respectivos locais de trabalho; visto 

que o retorno aos seus lares para a alimentação demandaria tempo e recurso. Então, situações como 

esta, também têm favorecido os restaurantes, uma vez que a alimentação fora do lar tem se tornado 

uma alternativa mais barata do que o hábito de comer em casa.  

Essa variedade de produtos e restaurantes, de diferentes portes e níveis tecnológicos, se dá, 

segundo Garcia (2001), por conta dos clusters, que é uma concentração de várias empresas de 

diferentes segmentos em um mesmo lugar, e com isso há uma grande concentração de pessoas 

nesses locais. Logo, os restaurantes se aproveitam desse mercado latente, para se instalarem nestes 

clusters. 

No caso específico de Campos dos Goytacazes, local geográfico dessa análise, de acordo com 

Barreto (2016) acredita-se, que devido à descoberta do Petróleo na Bacia de Campos,  em 1974, 

houve crescimento nas taxas populacionais na região, o que conferiu à mesma o status de polo 

altamente atrativo, com crescentes ofertas de empregos, marcando, desse modo, uma nova etapa 

de desenvolvimento econômico regional, com atividades altamente tecnológicas, atraindo 

imigrantes  e provocando alteração nos padrões de consumo da região, principalmente no segmento 

de restaurantes, que ganhou mais espaço para crescimento.  

Logo, como a mudança do hábito alimentar não ocorre somente em Campos dos Goytacazes, 

mas, principalmente nas grandes cidades e regiões metropolitanas, pode-se dizer que este segmento 

tem impactado tanto a economia campista, quanto a nacional. Isto porque gera emprego e renda e, 

em alguns casos, reduz os custos com alimentação, o que permite ao consumidor usar renda 

disponível para consumos de outros bens.  
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Dado toda importância do segmento no quesito geração de emprego e renda, buscou-se neste 

trabalho analisar os fatores que levaram alguns restaurantes à falência no início do ano de 2018 em 

Campos dos Goytacazes, com a finalidade de entender as causas das falências de modo que 

trabalhos posteriores possam propor medidas corretivas para tais problemas. Com isso, foi feito 

um estudo de viabilidade econômico-financeira para provar que o motivo do encerramento das 

atividades não se deu devido a questões financeiras, mas sim a falha na administração e uma 

ausência de avaliação dos investimentos1 que são feitos, para entender melhor o negócio e avaliar 

o investimento, desta forma, realizou-se uma entrevista semiestruturada com 18 restaurantes em 

Campos, como forma de obter informações para que o estudo de viabilidade fosse o mais realista 

possível e que essas entrevistas pudesse proporcionar mais entendimento da causa dessas falências. 

Acredita-se que abrir um restaurante em Campos dos Goytacazes é economicamente viável 

e os principais motivos que levaram o encerramento das atividades dos restaurantes em Campos 

no início do ano de 2018, é o alto valor dos impostos e a ineficiência do Estado para com a 

fiscalização e regulamentação de novos empreendimentos, ocasionando assim uma concorrência 

desleal, onde cerca de 30%, em média, dos restaurantes pagam impostos, conforme entrevistados, 

tendo desta forma que repassar o valor dos impostos para o preço do produto, o que não ocorre 

com 70%, em média, dos outros restaurantes, devido ao fato de esses últimos não serem registrados 

nos órgãos competentes,  sendo em sua maioria empreendimentos com menos de um ano de 

existência, proporcionando a esses ofertar o produto a  preços mais acessíveis e isso leva a uma 

redução da quantidade de consumidores nos outros restaurantes devido ao preço do produto e com 

essa redução, fora a redução de demanda devido à crise econômica que influência às pessoas a 

evitar gastar com alimentação fora do lar, os estabelecimento não conseguem manter os altos 

custos, levando-os à falência. 

   

 

 

 

                                                 
1 Estudo de Viabilidade Econômico-financeira – Fundamental para avaliar a valia de um eventual projeto 

de investimento para melhor entendimento do mesmo.  Para mais informações acessar: BORDEAUX-RÊGO, R; et al. 

Viabilidade Econômico-financeira de Projetos. – Ed. – Rio de Janeiro: FGV, 2013. 
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1.1 Problema e sua importância   

 

Conforme informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC 

(2017) o setor terciário, no qual se enquadra a atividade dos restaurantes, tem apresentado uma 

grande relevância na economia brasileira, sendo que, nos últimos anos, a evolução do Produto 

Interno Bruto (PIB) foi influenciada fortemente pelo setor, visto que, de 2003 a 2016, o setor 

terciário teve um aumento em sua participação no valor adicionado do PIB,  passando de 65,8% 

para 73,3%, segundo dados das Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) citado por MDCI (2017). Portanto, é possível afirmar que, mesmo com o 

cenário econômico apresentando desaceleração econômica, esse setor continua sendo fundamental 

na geração de emprego e renda no Brasil.  

Além disso, considerando o Brasil, de modo geral, em 2003, de acordo com Campomar e 

Cezarino (2006) citando Silva e Pereira (2004), a classificação das empresas por porte e setor é 

dada da seguinte forma: na indústria, o percentual de micro e pequenas empresas foi de  96,37 %; 

no comércio, foi de 99,2 % e no setor de serviços (que está dentro do setor terciário da economia) 

foi de 97,43 %. Em relação à distribuição dos empregos nas micro e pequenas empresas espalhadas 

pelo país, verifica-se que 33,43 % deles estão no setor industrial; 68,05 % estão no comércio e 

36,85 % no setor de serviços. Logo, estes dados comprovam a importância do setor de serviços, no 

qual se enquadra o segmento de restaurantes, para a economia do país. 

No entanto, observamos uma rotatividade de abertura e encerramento de atividade de alguns 

restaurantes na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, mesmo está apresentando características de 

cidade de grande porte e clusterização, devido à exploração do petróleo na região. Segundo os 

dados do Ministério da Fazenda de Campos dos Goytacazes (2018), existem 1.787 restaurantes 

registrados, sendo que 400 destes estão com suas atividades encerradas, representando assim, 

22,38% do total de estabelecimentos registrados.  

Dessa forma, torna-se relevante analisar quais têm sido os fatores propulsores para o 

encerramento da atividade de restaurantes em campos dos Goytacazes. Além disso, cabe questionar 

também se é viável, em termos econômicos e financeiros, a implantação de um restaurante na 

cidade. Assim, espera-se que, a partir dos resultados obtidos, este trabalho seja útil para 

empresários do segmento e para formuladores de políticas públicas tomarem medidas estratégicas 
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para melhorar o desempenho do segmento de restaurantes no município de Campos dos 

Goytacazes/RJ. 

 

1.2 Hipótese  

 

Acredita-se que a implantação de um restaurante de porte microempresa em Campos dos 

Goytacazes apresentará indicadores econômicos e financeiros que torne este investimento atrativo 

para o empresário que deseja ingressar no segmento. Sendo assim, acredita-se também que os 

motivo pelos quais alguns restaurantes enceraram suas atividades, não estavam relacionados com 

fatores como: ponto de equilíbrio, rentabilidade, lucratividade e prazo de retorno do investimento 

e sim com a ausência de um estudo que avalie o investimento feito por esses empresários e falha 

na administração do negócio. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral  
 

O objetivo geral desse trabalho constitui-se em analisar fatores que levaram o encerramento 

da atividade de alguns restaurantes em Campos dos Goytacazes e realizar um estudo de viabilidade 

econômico-financeira e diagnóstico para a implantação de um restaurante de porte microempresa 

na cidade, considerando informações do ano de 2018.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

Especificamente, pretende-se:  

a) Realizar uma entrevista semiestruturada com os responsáveis pelo gerenciamento de 

restaurantes em funcionamento na cidade em questão, para que se possa identificar: o 

perfil do empresário campista no segmento de restaurantes; fatores intrínsecos ao 

negócio; fatores que influenciam o ambiente externo; e os fatores cruciais para sucesso 

e/ou fracasso segundo esses empresários. Para que se possa identificar as principais 

limitações dos restaurantes na cidade de Campos dos Goytacazes, no ano de 2018, e 

colher informações necessária à construção dos indicadores de viabilidade econômica. 
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b) Criar um estudo de Viabilidade Econômico-financeira com a finalidade de mostrar se o 

segmento de restaurantes é ou não viável economicamente na cidade de Campos dos 

Goytacazes/RJ; 

 

c) Analisar o porquê da alta rotatividade de restaurantes abrindo e fechando na cidade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesta seção apresentou-se autores que tratam de temas relacionados à: empreendedorismo, 

decisão de investir, análise do mercado e aspectos jurídicos; sendo este último em relação aos 

portes de empresas de modo geral e o regime tributário na qual essas se enquadram. 

  

2.1 Decisão de Investir  

 

Conforme Keynes (1996), a decisão de investir está ligado à eficiência marginal do capital, 

que nada mais é que o retorno que este capital trará ao seu detentor. Desse modo, para Keynes, o 

dinheiro só será investido no mercado quando a eficiência marginal do capital estiver alta; em 

outras palavras, o retorno deste capital seria significativo para o detentor. Porém, muitas vezes o 

comportamento do mercado é incerto, o que dificulta a decisão de investir.  

No século XX tem-se usado outros indicadores para analisar se é viável investir em um 

determinado segmento, além do retorno do capital investido, conforme apresentado por Keynes. 

Segundo Bordeaux-Rêgo et al (2013), outros indicadores que podem ser utilizados, são os 

indicadores de viabilidade econômica, que fornecem informações, tais como, em quanto tempo 

será recuperado o capital investido, qual retorno que a aplicação trará, entre outros fatores.  

Sendo assim, nota-se que a decisão de investir está ligada à diversos fatores, conforme 

apresentado Bordeaux-Rêgo et al (2013). Logo, existe a necessidade de analisar cuidadosamente 

as opções de investimentos disponíveis no mercado, de modo que o investimento seja feito de 

forma segura (CHIAVENATO, 2012).  

 

2.1.1 Indicadores de Viabilidade Econômico-financeira como contribuintes para 

decisão de investir 

 

A decisão de investir, conforme Bordeaux-Rêgo et al (2013), em algum empreendimento, 

deve ser feita com cuidado, para tentar-se evitar situações adversas no futuro. Dado isso, utiliza-se 

de alguns critérios técnicos, para que esses possam auxiliar o detentor do capital na decisão de 

investir. Existem diversos métodos que podem ser aplicados para auxiliar na decisão de 
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investimento, a exemplo, pode-se citar: i) ponto de equilíbrio; ii) lucratividade; iii) rentabilidade; 

e, iv) prazo de retorno do investimento. 

Portanto, estes indicadores são úteis para o investidor, pois estes, fornecem informações do 

empreendimento/segmento de mercado em que o mesmo pretende  investir, tais como: o quanto o 

empreendedor precisa de faturamento para que não se tenha prejuízo; em quanto tempo o 

empresário irá recuperar o retorno de seu capital investido; e, qual retorno que este 

empreendimento lhe proporcionará ao ano.  

Logo, com essas informações, o empresário poderá tomar a decisão de forma mais eficiente. 

Vale salientar que a confiabilidade da análise do projeto depende dos dados utilizados, dados esses 

que devem ser obtidos dos próprios empresários do ramo, pois é desejável que o projeto seja 

elaborado dentro de premissas bastante realistas para que o empresário não tenha surpresas no 

futuro, conforme aponta o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceara (2008). 

 Por fim, existem outras questões que devem ser analisadas, além de seus rendimentos, 

retornos, atratividade, entre outros. Além dos indicadores mencionados, deve-se analisar, 

concorrência, público alvo, local onde será estabelecido o empreendimento, capital necessário, 

elaboração de um plano de negócio, entre outros. 

 

2.1.2 A relação dos custos com a decisão de investir  

 

De acordo com Barbosa (2007), a influência que os diversos tipos de custos têm em um 

empreendimento é bastante expressiva, de modo que, se estes custos forem excessivamente altos, 

podem inviabilizar a implementação do projeto. Ainda, para o autor, um dos custos que influencia 

diretamente na decisão de investir ou não, é o custo de oportunidade.  

Tal custo é entendido como sendo “o custo da oportunidade de desistir de selecionar um 

projeto em detrimento do outro projeto” (BARBOSA, 2007, p. 31). Por exemplo, uma empresa de 

jogos tem um determinado recurso disponível para investir e, tem dois jogos que estão sendo 

esperado pelos consumidores, FIFA 2019 e GOOD OF WAR 5, porém o retorno estimado em 

relação ao FIFA é de R$ 1.530.000,002 e o retorno estimado do GOOD OF WAR 5 é de R$ 

980.000,00. Logo, a empresa necessita escolher onde irá aplicar o seu recurso, de modo que ao 

                                                 
2 Os valores utilizados são apenas para ilustrar e para fins didáticos. 
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optar por um não se tem a oportunidade de investir no outro; isto é, portanto, um exemplo de custo 

de oportunidade.  

 

2.1.3 A importância da determinação do preço do produto/serviço e a questão da 

barreia à entrada no mercado  

 

Conforme Assef (2005), o preço do produto/serviços é um ponto de extrema importância em 

um empreendimento, pois é partindo dele que o empresário obtém o retorno de seu capital investido 

e, dado esse preço a ser cobrado, que os consumidores decidem onde irão gastar seus recursos. 

Existem diversas estratégias para adotar o preço, e essa ação deve ser feita com cautela, pois, isso 

tem grande impacto no futuro de seu empreendimento. 

Ainda, segundo Assef (2005), alguns empresários preferem adotar o preço de mercado, o 

valor na qual sua concorrência está cobrando, ou até mesmo o preço que a empresa líder está 

cobrando. Ressalta-se que essa empresa líder é a que detém maior fatia do mercado consumidor 

em relação aos produtos/serviços vendidos no mesmo segmento.  

Outro ponto importante em relação ao preço é, que este pode ser um fator determinante na 

decisão de investir, no sentido de barreiras à entrada. Conforme Bain (1956) barreiras à entrada 

estão relacionadas com as dificuldades que as empresas estabelecidas podem gerar para as 

empresas entrantes, uma vez que, esta última não tem a mesma estrutura de custos, por exemplo, 

da empresa líder. Logo, uma empresa já estabelecida, que detém kow how e redução de custos em 

virtude disso, e ganhos de escala, pode reduzir o seu preço, de modo a dificultar a entrada de 

concorrentes no segmento.  

Neste caso, pode-se afirmar que a conduta anticompetitiva da empresa líder, implica, muitas 

vezes, em uma barreira à entrada. Então, é muito importante analisar o setor, a concorrência, entre 

outros aspectos, de modo a identificar se existem barreiras à entrada que possam inviabilizar a 

abertura de um determinado empreendimento.  
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2.1.4 Capital de Giro e a sua relação com o encerramento da atividade de uma 

empresa 

 

Conforme Brito (2005)   

 
“O capital de giro representa os investimentos da empresa em ativos de curto prazo 

(caixa, títulos de curto prazo, contas a receber e estoques). Em outras palavras, 

pode-se dizer que o capital de giro representa todos os recursos utilizados por uma 

empresa para permitir o seu funcionamento, desde a compra de matéria-prima até 

o recebimento das vendas efetuadas” (BRITO, 2005, p. 10). 

  

O capital de giro é de extrema importância para o empreendimento, dado que este recurso é 

utilizado pelo empresário de modo que se possa remediar situações adversas, principalmente no 

início do empreendimento. Ainda segundo Brito (2005, p.10), “O capital de giro possui em sua 

composição uma parte estrutural, também chamada de capital de giro permanente, e uma outra 

conjuntural ou capital de giro sazonal”. 

Portanto, pode-se notar a importância desse método, pois o capital de giro permanente pode 

ser utilizado como um fundo para ocasiões em que a empresa necessite. Por exemplo, uma empresa 

que vende produtos/serviços a prazo, necessitará do capital de giro para o seu funcionamento 

enquanto o pagamento do produto/serviço não seja realizado. Sendo assim, será necessário o capital 

de giro para que a empresa possa saldar suas dívidas com fornecedores e credores e ainda manter-

se em funcionamento (BRITO, 2005). 

Contudo, muito em função da falta de planejamento, o empresário acaba desconsiderando tal 

recomendação e isto tem sido um dos principais fatores para o insucesso de alguns empresários. 

Conforme SEBRAE (2014), 39% das pessoas que abriram um empreendimento não sabiam qual 

era o capital de giro necessário manter em caixa.  

 

2.1.5 A importância do planejamento para a decisão de investir 

 

 

Nesta subseção será tratado a importância do planejamento para a decisão de investir. De 

acordo com SEBRAE (2013), o planejamento da atividade é fundamental, pois é nesta etapa que 

se planeja como será o empreendimento, o local de instalação, qual o mercado alcançado, qual o 
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valor a ser cobrado pelos bens e serviços ofertados, qual custo para oferta dos mesmos, qual retorno 

do investimento, entre outros fatores.  

Então, a realização de um planejamento adequado para o empreendimento é a chave para uma 

empresa se tornar estável e mais preparada para diversidade e dificuldade que se possa encontrar 

no mercado. Assim, pode-se dizer que a falta do planejamento prévio é um fator preponderante 

para o insucesso de alguns empreendimentos. Isto porque, nessa etapa tem-se por finalidade 

conhecer o negócio e seus clientes. 

 

2.1.6 Analise de Mercado e a decisão de investir 

 

Também conforme estudo feito pelo SEBRAE (2013), a decisão de investir tem que estar 

baseada em diversos fatores para que os empresários possam estar cientes do que irão encontrar no 

mercado. Sendo assim, uma das análises a serem feitas para antever e se preparar para cenários 

futuros, é a análise de mercado, pois,  por meio desta, busca-se determinar quem é o público alvo 

a ser atingido e quais são os fornecedores e concorrentes, e este são fatores de grande importância, 

dado que todos eles afetam a viabilidade do projeto. 

Logo, a elaboração da análise de mercado é fundamental para que o empresário/investidor 

possa conhecer seu mercado, organizando e preparando sua empresa para atender às necessidades 

e desejos dos clientes; além de permitir ao empresário o conhecimento do seu público alvo. 

Ademais, esta análise também é importante para que se possa definir os melhores fornecedores, de 

modo a obter recursos e matérias primas com a melhor relação custo benefício.  

Outra questão importante da análise de mercado é que ela fornece informações a respeito de 

qual seria o melhor local para a instalação do empreendimento. Em tempo, a análise de mercado 

também fornece informações importantes para decisões frente à concorrência, pois ao analisar o 

ambiente externo à empresa, pode-se implementar medidas estratégicas para que as vantagens 

(forças) sejam valorizadas e reconhecidas pelos seus clientes (KOTLER, 2012). 
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2.1.7 Análise de Riscos e Cenários 

 

Neste tópico tratamentos de alguns riscos que o segmentos de restaurantes pode vivenciar, e 

desta forma o empresário precisa se prevenir para com tais situações, e é neste momento que se faz 

necessária a análise dos cenários, para que os cenários possa representar diversas realidades, de 

modo que o empresário possa encontrar formas de solucionar tais problemas antes mesmo que 

esses problemas aconteça efetivamente.  

 

Segundo SEBRAE NACIONAL (2016) todas as empresas correm algum tipo de risco, seja 

quando é criada, seja quando já está em atividade no mercado. Ainda para o autor o mercado conta 

com os seguintes riscos, 3 Sazonalidade, Efeitos da Economia, Controles Governamentais, 

Barreiras a Entrada entre outros.  

Após a analise dos riscos, ainda segundo o autor, o empresário consegue criar cenários 

contendo esses possíveis riscos para que o mesmo possa ver como seu empreendimento estaria 

conforme o acontecimento de determinados riscos de modo que possa se precaver antes mesmo 

que o evento ocorra, para que consiga desta forma se prevenir.  

 

 

2.2 Regime Tributário, Tipos de Empresas e Porte das Empresas  

 

Nesta subseção apresentou-se os tipos de empresas, os portes e o regime tributário que 

compete a cada uma dessas classificações. Ressalta-se que conforme os tipos e porte de empresas 

é que se define o enquadramento destas, quanto aos respectivos regimes tributários. 

 

                                                 
3 Sazonalidade – Caracteriza-se pelo aumento ou redução da demanda. 

   Efeitos da Economia – Analise Econômica e analise de oportunidades de negócio dado que alguns 

empreendimentos são afetados quando a economia está em recessão. 

   Controles Governamentais – Quando um empreendimento passa por um alto controle do governo afetando 

seu empreendimento. 

   Barreiras a Entrada – Quando o empreendimento tem uma certa dificuldade para se estabelecer, seja 

devido ao alto custo, alto valor a ser investido, concorrência entre outros. 

Para mais informações acesse: SEBRAE NACIONAL (2016). 
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2.2.1 Regime Tributário e suas implicações no resultado do empreendimento 

  

Segundo SEBRAE (2018), a escolha do regime tributário advém da atividade exercida pela 

empresa, previsão de faturamento, quantidade de empregados, entre outros. Dessa forma, os 

enquadramentos tributários que são mais utilizados no Brasil, são: Simples Nacional, Lucro 

Presumido e Lucro Real. Logo, estes dependem dos aspectos mencionados anteriormente, sendo 

assim, é de acordo com essas questões que o empresário saberá em qual enquadramento tributário 

sua empresa se encaixará. 

Quanto ao Simples Nacional, este regime foi instituído pela Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006, com a finalidade de simplificar a forma na qual era feito o pagamento de 

tributos por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), além de dar o tratamento 

diferenciado para essas empresas, possuindo alíquotas nominais que variam de 4,0% a 22,90% 

distribuídas em seis anexos que contemplam os diversos setores e atividades econômicas. Ressalta-

se que esse regime foi feito, como medida de redução de custos da abertura de uma empresa, de 

modo a atrair o investimento. Além disso, este enquadramento tributário é direcionado para 

empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano (SEBRAE, 2018). 

Com relação ao Lucro Presumido, este enquadramento tributário possui uma forma de 

tributação simplificada para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL)das empresas, de modo que as 

alíquotas desses dois impostos possam variar conforme a atividade exercida pela empresa. Estas 

alíquotas podem variar de 8% para atividades voltadas para a indústria e comércio; e, 32% para 

prestação de serviços.  

Destaca-se que este regime normalmente é escolhido por empresas que faturam cerca de R$ 

78 milhões por ano. Então, o lucro Presumido pode ser vantajoso, mas ainda assim é necessário 

verificar se o Simples Nacional não oferece maior vantagem comparado com este enquadramento, 

de acordo com determinadas atividades (SEBRAE, 2018). 

Em relação ao Lucro Real, conforme o Pohlmann e Coletto (2010), tem-se que neste regime 

o imposto de renda é estabelecido a partir do lucro contábil, verificado pela pessoa jurídica, sendo 

vantajoso para empresas com reduzidas margens de lucro ou com prejuízo, sendo o caso de grandes 

industrias ou empresas que contém muitas despesas com matéria prima, pois essas recebem crédito 
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de PIS/COFINS no regime não cumulativo, além de calcular o IRPJ e CSLL sobre a pequena 

margem de lucro. 

Assim, o Lucro Real é mais indicado para empresas que possuem margem de lucro menor 

que 32%, (margem definida para empresas no lucro presumido) e ter faturamento acima de R$ 78 

milhões por ano (SEBRAE, 2018). Portanto, conforme apresentado nesta seção, existem três 

formas de enquadramento tributário, e neste trabalho será utilizado o Simples Nacional, dado que 

o mesmo é simplificado e mais acessível para empreendedores de pequeno porte, como é o caso 

deste estudo.  

 
 2.2.2 Tipos e Portes de Empresas  

 

 

Segundo ContabNet Serviços Contábeis 4 (2017) existem seis tipos de classificação de 

empresas no Brasil, sejam elas: i) a Sociedade Empresarial Limitada (LTDA), que conta com dois 

sócios e as questões financeiras competem apenas ao patrimônio da empresa, assim resguardando 

os bens pessoais; ii) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), que conta com 

apenas um sócio e funciona da mesma forma que a LTDA, porém a lei exige um capital mínimo 

de 100 (cem) salários mínimos no momento de sua abertura; iii) Empresa Individual, um 

proprietário, não sócio, e neste tipo o empresário responde 100% pelo negócio, podendo ter seu 

patrimônio pessoal tomado para cobrir eventuais dividas em aberto da empresa; iv) 

Microempreendedor Individual (MEI), que tem um proprietário e este responde inclusive com bens 

pessoais em relação ao negócio, são enquadradas no Sistema Simples Nacional não tendo liberdade 

de escolha por regime tributário, podendo também faturar mais de R$ 60 mil anualmente e pode 

contar apenas com um funcionário; v) Sociedade Simples (SS), que trata-se de uma empresa com 

finalidade distinta das outras, onde une prestadores de serviços para atividades intelectuais, técnicas 

e cientificas; e, vi) Sociedade Anônima (SA), que são empresas que contém capital aberto e 

dividido em ações, diferente dos sistemas por quotas; a SA  é dividida em dois pontos, uma contém 

o capital aberto e vende ações na bolsa e a outra tem capital fechado, mas suas ações são negociadas 

internamente.  

                                                 
4 ContabNet Serviços Contábeis (2017), é um escritório de finanças e contabilidade online especializado em startups. 

Para mais informações, acessar: https://contabnet.com.br/   
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Ainda segundo ContabNet Serviços Contábeis (2017), existem três tipos de porte para as 

empresas no Brasil, quais sejam: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porto (EPP) e Empresa 

de Médio Grande Porte. Sendo que cada empresa é classificada dentro dessas três opções e isso se 

dá de acordo com o faturamento de cada empreendimento. 

A ContabNet Serviços Contábeis (2017), também destaca que as Microempresas (ME) são 

empresas cujo faturamento seja no máximo R$ 360 mil por ano, e desde que não exerçam atividade 

impeditivas, podem optar pela tributação Simples Nacional. Já as Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

são aquelas que faturam de R$ 360 mil até 3,6 milhões anuais; e, as Empresas de médio e grande 

porte, existe diferentes métodos de enquadramento, como a quantidade de funcionários, 

faturamento, entre outros. De acordo com faturamento, são consideradas empresas de médio e 

grande porte, aquelas que apresentam faturamento entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões por ano. 

Quanto as de porte médio, são aquelas que apresentam faturamento no intervalo de R$ 90 milhões 

até R$ 300 milhões anualmente. Por fim, as classificadas como média-grande seriam aquelas cujo 

faturamento seja de mais que R$ 300 milhões anuais. 
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3. METODOLOGIA  

 

A metodologia empregada nesse trabalho foi dividida em três seções: a primeira seção a ser 

apresentada é a entrevista semiestruturada, que teve como finalidade obter informações dos 

restaurantes, de modo que o estudo de viabilidade econômico-financeira fosse construído com os 

valores mais reais possíveis. Além desta finalidade, tal instrumento de levantamento de dados, foi 

usado para o entendimento de quais foram os fatores que mais contribuíram para o encerramento 

das atividades dos restaurantes em Campos dos Goytacazes, no início do ano de 2018, um dos 

objetivos deste trabalho. 

Na segunda parte buscou-se apresentar algumas das ferramentas que serviram de suporte para 

elaboração dos indicadores de viabilidade econômico-financeira. E por fim, na terceira parte, 

apresenta-se quais os indicadores que compuseram o estudo de viabilidade econômico-financeira.   

 

3.1   Aplicação das entrevistas semiestruturadas 

 

A entrevista semiestruturada, conforme roteiro apresentado no Apêndice B, foi aplicada a 

responsáveis por restaurantes no município de Campos dos Goytacazes, com foco na região central 

da cidade, parte de maior dinamismo, e, portanto, de concentração de potenciais usuários dos 

serviços de restaurantes, sendo que as entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 2018.  

Tal roteiro de entrevista, contém 25 perguntas, sendo essas elaboradas para fornecerem 

informações para que este estudo se aproxima-se o máximo possível da realidade de Campos dos 

Goytacazes, considerando o ano de 2018.  

Neste caso, a entrevista teve como finalidade obter as informações dos restaurantes, de modo 

que o estudo de viabilidade econômico-financeira fosse construído com os valores mais possíveis.  

Ressalta-se que foram aplicadas 18 entrevistas a proprietários e, ou gerentes de 

restaurantes situados no centro da Cidade de Campos Goytacazes. Sabe-se que para obter nível de 

confiança de 90%, com um erro amostral de 10%, a quantidade de entrevistas que deveria ser 

realizada para uma população de 1787 restaurantes seriam 66 restaurantes. Porém, a pesquisa 

demonstrou que tais dados fornecidos pelo Ministério da Fazenda de Campos dos Goytacazes 

(2018), não condiz com o cenário atual, uma vez que a entrevista revelou que tal valor não se aplica. 
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Logo, por motivo do desconhecimento da quantidade real de estabelecimentos em Campos a 

entrevista restringiu-se a 18 restaurantes da região central, escolhidos aleatoriamente.   

 

3.2 Análise de Viabilidade Econômica5  

 

Nesta subseção discutiu-se a importância da elaboração de um Plano de Negócio e sua 

contribuição para uma melhor orientação e planejamento da abertura de uma empresa. 

Posteriormente, ressaltou-se aspectos inerentes ao fluxo de caixa (FC), balanço patrimonial (BP) e 

demonstrativo de resultado de exercício (DRE) e suas respectivas importâncias para a elaboração 

dos índices de viabilidade econômico-financeira, a saber: o método de ponto de equilíbrio, 

lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do investimento, para que seja possível analisar a 

implementação de um restaurante de porte microempresa no município de Campos dos 

Goytacazes-RJ no ano de 2018. 

  

3.2.1 Plano de negócio como meio de aumentar as chances de sucesso de um 

Empreendimento 

 

De acordo com Pavani (1997), o Plano de Negócios (ou Business Plan) é um documento 

especial, único e vivo que deve refletir a realidade, as perspectivas e a estratégia da empresa. Já, 

conforme o SEBRAE (2013): 

 
 

“plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de um 

negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, 

diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e 

restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado” (SEBRAE, 

2013. p 13). 

 

 

Portanto, nota-se que o plano de negócio é utilizado como medida de organizar os objetivos 

do investidor e estabelecer como deve ser feito cada etapa da proposta. Além disso, o plano de 

negócio permite identificar e restringir possíveis cenários, que são situações na qual o empresário 

                                                 
5 Destaca-se que todos os cálculos necessários para obter os indicadores de viabilidade, bem como a tabulação e 

tratamento dos dados coletados por meio das entrevistas foram realizadas no Excel. 
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pode prever, como por exemplo: capital de giro necessário; planejar algumas questões relevantes, 

como participação na empresa entre os sócios; e, diversos outros fatores intrínsecos ao abrir uma 

empresa.  

Sendo assim, uma das possíveis formas de usar o plano de negócio é para identificar se uma 

ideia é viável e buscar informações detalhadas sobre o ramo, os produtos e serviços ofertados, 

clientela, concorrentes, fornecedores; e, principalmente, sobre os pontos fortes e fracos do negócio. 

Com isso, o objetivo do plano de negócio é ajudar a responder se será viável ou não, abrir, manter 

ou ampliar um negócio (SEBRAE, 2013).  

De acordo com Dolabela (2005), muitos empreendedores de sucesso abriram suas empresas 

sem conhecer exatamente o que é um plano de negócios. Mas também, milhares de outros colheram 

insucessos fatais por causa de erros de implementação de processos que poderiam ter sido evitados. 

Contudo, milhares de empresários abrem e continuarão abrindo empresas, estando ou não 

preparados. E, para o autor, o objetivo do plano de negócios é tentar diminuir a alta taxa de 

mortalidade dessas iniciativas.  

Ressalta-se que o plano de negócio contém os seguintes itens: i) sumário executivo, sendo 

este o resumo da empresa; ii) análise de mercado; iii) plano de marketing; iv) plano operacional; 

v) plano financeiro; vi) construção de cenários; viiI) avaliação estratégica; e, viii) avaliação do 

plano de negócio. Estes pontos orienta o empreendedor na tomada de decisão, se vale a pena abrir, 

mudar e/ou ampliar um empreendimento.  

Desta forma, sintetizando as ideias de Pavani (1997), Dolabela (2005) e SEBRAE (2013), 

nota-se a relevância que o Plano de Negócio tem para implementação de um empreendimento. 

Com isso, pretende-se usar desse método como uma das formas de verificar se é viável a abertura 

de um restaurante de porte microempresa em Campos dos Goytacazes-RJ, considerando 

informações do ano de 2018.  

 

 

3.2.2 Fluxo de Caixa como um importante instrumento de planejamento e 

controle de um empreendimento 

 

No universo competitivo, em que as organizações estão inseridas, é necessário que seus 

gestores busquem meios eficientes para o gerenciamento dos recursos e para a tomada de decisões. 

Quando o gestor não tem conhecimento do fluxo de caixa ou não o utiliza de maneira correta, as 
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informações disponibilizadas por meio dos demonstrativos e os resultados financeiros quase 

sempre serão desastrosos, pois sem um controle eficiente, a avaliação das atividades 

organizacionais será dificilmente mensurada, tendo em vista que, por exemplo, não existirão 

informações claras sobre a rentabilidade e sobre o grau de liquidez da empresa (SANTOS et al, 

2016).  

De acordo com Paula (2008), o fluxo de caixa é uma maneira simples e visualmente fácil de 

representar as quatro dimensões do capital. Basicamente, neste método, contabiliza-se, ao do longo 

do tempo, as entradas e saída do capital. Logo, trata-se de um instrumento aparentemente bem 

simples e fácil de representar as quatro dimensões do capital. Destaca-se também que o fluxo de 

caixa contém definições diferentes, conforme cada autor.  

Segundo Frezatti (1997), em algumas organizações, o fluxo de caixa serve como um 

instrumento tático. Isto é, um uso restrito e de acompanhamento do fluxo de caixa aparecendo 

como um cumpridor de determinações mais amplas e complexas, em que a empresa já possui um 

escopo mais definido em termos estratégicos e quer apenas manter o rumo. Já, em outras palavras, 

o alcance é maior, ou seja, sua utilização é estratégica, sendo aquela que afeta o nível de negócios 

da empresa no curto prazo e, principalmente, no longo prazo. Assim, o fluxo de caixa tem efeito 

sobre questões ligadas às decisões realmente estratégicas da empresa (FREZATTI, 1997 apud 

SANTOS e SILVA, 2015).  

Além disso, Zdanowicz (1992) afirma que o fluxo de caixa é uma ferramenta que deve ser 

utilizada para tomada de decisões. A utilização dessa ferramenta possibilita uma boa gestão dos 

recursos financeiros, e auxilia o empreendedor a ter ciência da capacidade de pagamento e a 

situação financeira da sua empresa. 

Então, em resumo, pode-se dizer que o fluxo de caixa é considerado como uma ferramenta 

capaz de apoiar os empreendedores para uma gestão organizacional mais eficiente. Na gestão 

financeira de uma empresa, o fluxo de caixa, retrata a entrada e saída de dinheiro no caixa, ou seja, 

corresponde aos valores recebidos e gastos pela organização durante um período de tempo pré-

definido pelo gestor (SANTOS et al., 2016).  

Logo, conforme as definições apresentadas, nota-se a importância deste instrumento, e que o 

mesmo é bastante útil para o planejamento e controle de um empreendimento. Sendo assim, o 

mesmo será utilizado para verificar a viabilidade de implementação de um restaurante em Campos 

dos Goytacazes, de modo que este instrumento contenha, de forma clara e organizada, as 



29 

 

 

informações da empresa, para que assim, possa-se acompanhar a saúde da mesma e gerar os índices 

de viabilidade econômico-financeira. 

 

3.2.3 Balanço Patrimonial (BP) como instrumento de avaliação econômico-

financeira de uma empresa 

 

Segundo Marion (2013), a expressão balanço se apoia na ideia de uma balança de dois pratos 

onde há equilíbrio (Origem = Aplicações). É um relatório que resume a situação patrimonial da 

empresa. Então, “o conjunto de bens, direitos e obrigações é relatado dentro do equilíbrio da 

balança que nada mais é do que o balanço patrimonial” (MARION, 2013, p.20).  

Além disso, o balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis exigidas por lei; e, 

que em determinado momento, apresenta a situação patrimonial e financeira da empresa, 

quantitativa e qualitativamente. Neste instrumento contábil, apresenta-se a situação patrimonial 

tanto no aspecto qualitativo, ou seja, especificar, de acordo com a natureza, cada um dos bens, 

direitos e obrigações; quanto no aspecto quantitativo, que consiste em dar valores aos respectivos 

bens, direitos e obrigações (SILVA e SILVA, “s.d”). 

 Portanto, o balanço patrimonial tem como função apontar a realidade financeira da empresa 

e por este motivo que está contido neste trabalho. Além dos pontos apresentados em relação ao 

balanço patrimonial, o mesmo, tem utilidade para calcular os índices de viabilidade econômico-

financeira.  

 

3.2.4 Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE)  

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é a apresentação, de forma resumida, das 

operações realizadas pela empresa, durante o exercício social, demonstradas de forma a destacar o 

resultado líquido do período, incluindo o que se denomina de receitas e despesas realizadas. Assim, 

de modo geral, e de acordo com a definição de Iço e Braga (2001), a DRE,  

 
“prevista no citado art. 178 da Lei nº 6.404/76, evidencia que o lucro obtido (ou 

prejuízo) operacional – receita bruta de vendas e serviços, deduzida dos descontos, 

abatimentos e impostos, seguindo-se a dedução das despesas com vendas e 

serviços, das despesas financeiras subtraídas das receitas financeiras, e das 

despesas administrativas e gerais, entre as quais constam a depreciação e 

amortização – deduz-se ou adicionam-se as parcelas das atividades afins as quais 

já antes referido, chegando-se então ao lucro líquido (ou prejuízo) do exercício” 
(IÇO e BRAGA, 2001, p.5). 
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Com isso, nota-se o quanto de informação que o demonstrativo de resultado comporta, e por 

este motivo o mesmo tem grande contribuição para analisar como está a saúde econômico-

financeira de uma empresa. Além das atribuições que foram mencionadas, este instrumento será 

útil para calcular o ponto de equilíbrio, que também se trata de um indicador de viabilidade 

econômico-financeira.   

 

3.3 Índices de Viabilidade Econômico-financeira 

 

Os indicadores foram escolhidos devido ao tempo que está sendo analisado, por ser um 

período de um ano utilizou-se os seguintes indicadores de Viabilidade Econômico-Financeira pela 

sua importância e praticidade. 

 

3.3.1 Ponto de Equilíbrio Operacional (PEO) como indicador de necessidade 

de faturamento para a viabilidade do empreendimento 

 

O ponto de equilíbrio “pode ser calculado como a quantidade de produtos que devem ser 

vendidos ou o faturamento que deve ser obtido” (PEINADO e GRAEML, 2007, p.275). Na Figura 

(1) apresenta-se o ponto de equilíbrio (POE), onde tal ponto se refere ao momento em que as 

receitas totais se igualam os custos e despesas totais.  

 
Figura 1 – Ponto de equilíbrio 

Fonte: Extraído de Martins (2003, p.155) 
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Conforme pode-se notar pela análise da Figura (1), esta mostra o ponto onde as retas de 

receitas e de custos se cruzam. Isto é, onde seus valores são iguais. Neste ponto, as receitas e os 

custos mais as despesas possuem o mesmo valor, não gerando nem lucro e nem prejuízo. Assim, 

até o ponto de equilíbrio a organização está tendo maiores custos e despesas do que receitas, 

obtendo-se, desta forma, prejuízos; a partir deste ponto, a empresa começa a entrar na faixa do 

lucro (MARTINS, 2003).  

Segundo Assef (2005) pode-se calcular o valor do POE de diversos modos, mas o que melhor 

expressa a sua utilização está representado na Equação (1): 

 

𝑃𝐸𝑂 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑜𝑠

% 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖ç𝑎𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎
                                                                     (1) 

 

em que PEO refere-se ao ponto de equilíbrio; custos fixos, trata-se dos custos que não se alteram 

devido a alteração no nível de produção da empresa; e, % da margem de contribuição “indica para 

o empresário o quanto sobra das vendas para que a empresa possa pagar suas despesas fixas e gerar 

lucro” (SEBRAE, 2016, p. 5.). 

Logo, o ponto de equilíbrio, cuja terminologia em inglês é break-even points, é o estágio que 

a empresa alcança a situação de custos e despesas totais sendo iguais às receitas totais. Assim, este 

indicador tem a finalidade de revelar o quanto a empresa deve vender para cobrir todos os seus 

custos e despesas (RIBEIRO, 2009 apud OLIVEIRA et al., 2013). 

Sendo assim, observa-se que este indicador é muito relevante, pois o mesmo apresenta o 

quanto a empresa precisa faturar, o quanto a empresa necessita de receita total no fim do exercício 

para assim, não ter prejuízo e, a partir desse indicador, conseguir calcular quanto precisa vender, 

podendo a partir disso criar metas de vendas, promoções, entre outras estratégias possíveis para 

alcançar o faturamento necessário. 

 

3.3.2 Lucratividade como indicador do grau de concorrência da empresa 

 

Também, de acordo com Assef (2005) a lucratividade pode ser expressa como apresentado 

na Equação (2):   
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𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑋 100                                                                                    (2) 

 

A Equação (2) mostra “um indicador da empresa, e não do produto ou serviço, visto que os 

custos fixos e os impostos sobre os lucros são gerados pelo conjunto de operações da empresa e 

não pelo produto (custos fixos associados, por exemplo, às despesas administrativas e financeiras)” 

(ASSEF, 2005, p.2).  

Portanto, este indicador mede o lucro líquido em relação às vendas. É um dos principais 

indicadores econômicos das empresas, pois o mesmo apresenta o grau de competitividade da 

empresa frente à concorrência. Desta forma, esse indicador será utilizado para calcular qual seria a 

lucratividade de um restaurante em Campos dos Goytacazes, de porte microempresa, considerando 

o ano de 2018.  

 

3.3.3 Rentabilidade como meio de atrair investidores 

 

Segundo o SEBRAE (2013), o indicador de rentabilidade é um instrumento muito importante 

para analisar a situação de uma empresa, pois este indicador fornece o quanto do capital investido 

volta para os sócios. O mesmo é obtido em percentual por unidade de tempo (mês ou ano). O 

cálculo para se obter esse indicador, de acordo com Assef (2005), é dado pela Equação (3): 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 𝑋 100                                                                        (3) 

Portanto, nota-se a importância desse indicador para verificar o grau de atratividade que o 

setor apresenta. Isto porque, quanto maior o retorno para os sócios, mais atrativo para os 

empresários aplicarem seus recursos neste setor, dado que o retorno do capital investido tende a 

ser maior que em outros setores. 
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3.3.4 Prazo de Retorno no Investimento (Payback) 

 

Este indicador também se aplica à análise da atratividade do setor. É bastante útil para 

investidores que têm interesse em aplicar seus recursos em algum empreendimento, e para os 

sócios, pois este indicador demonstra em quanto tempo podem recuperar o investimento que foi 

feito (SEBRAE, 2013).  

De acordo com Dornelas (2001), o payback é bem preciso, pois utiliza do cálculo do fluxo 

de caixa para mensurar o retorno do investimento. É um método simples para analisar o tempo 

gasto para recuperar o capital investido inicialmente para a abertura do negócio. O cálculo para 

esse indicador se dá conforme a Equação (4):  

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
                                                                (4)  

Logo,   

 “esse indicador leva em conta o tempo de retorno do capital investido. O 

investidor estabelece um prazo máximo para a recuperação do investimento, que 

servirá de padrão para a análise da viabilidade do projeto. O valor aplicado é 

adicionado período a período (geralmente anual ou mensal) aos fluxos de caixas 

líquidos gerados, para que se obtenha o tempo de recuperação do investimento 

inicial” (BORDEAUX-RÊGO et al., 2013, p. 41-42). 

  
 

Com isso, nota-se a relevância deste indicador como medida para analisar a viabilidade de 

um empreendimento, de modo que possa antever situações adversas que podem ocorrer e este 

indicador fornece ao investir alternativas que possam sanar tais situações.  

Por fim, dado que nesta pesquisa, foi necessário a realização de uma série de etapas que às 

vezes se interligam, apresenta-se na Figura (2) um fluxograma das etapas para elaboração dos 

resultados dos indicadores de viabilidade econômico-financeira, que é um dos principais focos 

desta pesquisa. Acredita-se que a Figura (2) contribuirá para o melhor entendimento de todas as 

etapas realizadas na presente pesquisa, em termos metodológicos. 
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Figura 2 – Fluxograma das etapas para elaboração dos resultados dos indicadores de viabilidade 

econômico-financeira. 
 

Fonte: Elaboração própria. 

1 Etapa: Investimento Total 
+ Depreciação

2 Etapa: Obter os ingredientes, custo das 
receitas e posteriomente elaborar o cardapio.

3 Etapa: Calcular os 
encargos

4 Etapa: Elaboração e 
aplicação da pesquisa de 

mercado

5 Etapa: Tabulação e 
tratamento dos dados

6 Etapa: Calculo do custo fixo, Margem de 
contribuição, Ponto de Equilibrio, Capital de 

Giro e Investimento Total

7 Etapa: Construção de 
Cenários 

8 Etapa: Elaboração da 
DRE e Fluxo de Caixa

9 Etapa: Elaboração dos indicadores de 
viabilidade economica-finaicera.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nesta seção, é apresentado a viabilidade econômico-financeira do restaurante e seus 

respectivos resultados. Além dos resultados da viabilidade, são apresentados os resultados obtidos 

com a entrevista e, por fim, concluímos sobre se a hipótese estabelecida neste estudo. 

 

4.1 A contribuição do questionário para o estudo de viabilidade econômico-financeira 

  

O uso da entrevista semiestruturada contribuiu de maneira significativa para atingir um dos 

objetivos do trabalho, que foi averiguar quais motivos ocasionaram no encerramento das atividades 

de alguns restaurantes em Campos dos Goytacazes, no início do ano de 2018. A análise das 

respostas mostrou que o encerramento das atividades de alguns estabelecimentos não estava 

diretamente vinculado ao retorno do empreendimento e sim à crise econômica pela qual o país 

passa, desemprego, falha na administração, impostos, falha na fiscalização e regulamentação de 

novos empreendimentos, redução de consumidores, entre outros.  

Em tempo, as principais informações obtidas por meio da entrevista semiestrutura foram em 

relação ao local do restaurante; como adquiriu o restaurante; quantidade de funcionários no 

restaurante; se o restaurante é familiar; receita média ao mês; custo médio ao mês; percentual da 

receita total que é direcionado a impostos e taxas; tempo de vida do restaurante; gasto médio ao 

mês com água, energia, gás, telefone, internet, televisão por assinatura, material de limpeza, 

aluguel e contador; quantidade média de vendas ao dia; preço de venda do mercado; e, o que os 

entrevistados atribuíram como causas do encerramento desses concorrentes que fecharam as portas 

no início do ano de 2018 em Campos dos Goytacazes. 

Portanto, ressalta-se que essas entrevistas foram de grande importância para que esse estudo 

se tornar-se o mais realista possível, tanto na elaboração dos cenários da viabilidade econômico-

financeira, quanto para com os resultados de quais os fatores tiveram maior influência para o 

encerramento das atividades desses restaurantes no início do ano de 2018.  
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  4.2 Etapas para elaboração dos indicadores de viabilidade econômico-financeira 

 

Nesta seção, são apresentadas as etapas técnicas que foram realizadas para elaboração dos 

indicadores de viabilidade econômico-financeira e seus respectivos resultados. 

 

4.2.1 Investimento fixo total  

 

O Investimento fixo, conforme SEBRAE (2013), corresponde a todos os equipamentos que 

se tem como necessário para o funcionamento de seu empreendimento. No caso deste estudo, tem-

se equipamentos de cozinha, salão, balcão, caixa e despensa. Na Tabela (1) apresentou-se a título 

de ilustração, os maquinários da cozinha, a quantidade comprada de cada item, seu valor unitário, 

o tempo de vida útil dos equipamentos e a depreciação. 

 

Tabela 1 – Orçamentação e depreciação da cozinha 

Descrição  Quant. 
Valor Unit. 

R$ 
Total R$ 

Vida 

Útil-

Anos 

Depreciação 

ao mês R$ 

Geladeira 342 l 1 1.200,00 1.200,00 10 10,00 

Freezer horizontal 2 portas 546 l 1 2.400,00 2.400,00 10 20,00 

Chapeira para grelhados 1 500,00 500,00 10 4,17 

Processador de alimentos 1000 w 1 650,00 650,00 10 5,42 

Liquidificador doméstico 1 150,00 150,00 10 1,25 

Fritadeira elétrica com filtro  1 1.270,00 1.270,00 10 10,58 

Forno de micro-ondas 25 l 1 400,00 400,00 10 3,33 

Forno industrial 1 1.700,00 1.700,00 10 14,17 

Fogão Industrial 6 bocas 1 740,00 740,00 10 6,17 

Mesa de inox 2m 1 800,00 800,00 10 6,67 

Panela de pressão 20l profissional 1 270,00 270,00 10 2,25 

Panelas diversas 7 250,00 1.750,00 10 2,08 

Caixa Hortifrúti PL 3001  4 16,00 64,00 5 0,27 

Batedeira planetária 1 450,00 450,00 10 3,75 

Luminária eliminadora de insetos 1 46,89 46,89 5 0,78 

Lixeira plástica c/pedal branca  1 89,00 89,00 5 1,48 

Sistema de exaustão  1 15.000,00 15.000,00 10 125,00 

Total - - 27.479,89 - 217,36 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no SEBRAE (2017). 
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Conforme apresentado na Tabela (1), é possível analisar a quantidade de recursos financeiros 

que será direcionado para compra dos equipamentos de cozinha. Esses produtos e seus respectivos 

valores foram extraídos do SEBRAE (2017). Destaca-se que a orçamentação das outras partes do 

restaurante é calculada da mesma forma e seus resultados estão expostos no Apêndice A (Tabelas 

1, 2, 3 e 4). Observa-se também que o custo fixo total é a soma do quanto foi gasto com a cozinha, 

salão, balcão, caixa e despensa., 

Além disso, neste estudo optou-se por orçar todos os equipamentos necessários para o 

funcionamento do restaurante, de acordo com SEBRAE (2017) e pode-se notar, conforme a Tabela 

(1) que o orçamento com os equipamentos de cozinha foi de R$27.479,89. Ademais, tem-se a 

depreciação dos equipamentos, que é o desgaste dos mesmos ao longo do tempo ou a sua 

desatualização para com esse mercado que sempre tem produtos e equipamentos mais novos e 

melhores, SEBRAE (2013). O valor calculado da depreciação dos equipamentos da cozinha, por 

exemplo, foi de R$217,36. 

  

 Portanto, tem-se o cálculo da depreciação e para fins demonstrativos será apresentado como 

foi feito o cálculo da depreciação da Geladeira, por exemplo.  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑈𝑛𝑖. (𝑅$ 1.200) ÷

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (10 𝐴𝑛𝑜𝑠) = 𝑅$ 120,00 𝑎𝑜 𝑎𝑛𝑜.  Porém, nota-se que na Tabela (1) o valor da 

depreciação da Geladeira é de R$10,00 ao mês, uma vez que o montante da depreciação do 

equipamento citado foi convertido de depreciação anual para mensal. Tendo isso em vista, optou-

se nesse trabalho por realizar uma análise mensal, com o intuito de obter um maior detalhamento 

dos dados. 

É importante frisar que a decisão de comprar ou não todos os equipamentos para abertura do 

restaurante é uma decisão do empresário, dado que o mesmo pode alugar esses equipamentos, 

assim, reduzindo seu custo fixo total. Logo, esta poderia ser outra forma do empresário abrir seu 

negócio, não comprando todo maquinário, mas sim alugando parte deles, seja por uma decisão 

pessoal ou por uma possível restrição orçamentária6. 

Por fim, para chegar ao valor do custo fixo total do empreendimento, somou-se o valor 

acumulado da orçamentação da cozinha, salão, balcão, caixa e despensa, assim tendo um custo fixo 

total de R$41.706,76, como pose ser visto na Tabela 4A.  E para chegar ao valor total da 

                                                 
6 Restrição orçamentaria: É quando um consumidor não consegue comprar um determinado produto por dispor de uma 

renda limitada, Pindyck, Robert S. (2013) 



38 

 

 

depreciação ao mês, também se somou à depreciação dos equipamentos da cozinha, salão, balcão, 

caixa e despensa, todos convertidos para mês, assim tendo um valor de R$299,37. Ambos 

resultados podem ser verificados no Apêndice A deste trabalho conforme mencionado 

anteriormente. 

 

 

4.2.2 Custo unitário das porções 

 

Para elaboração do cardápio deve-se ter cautela, pois este é um grande influenciador para o 

sucesso de um empreendimento, não só no sentido de quais tipos de comida irá ofertar aos clientes, 

mas também, descobrir qual combinação de pratos que trará maior retorno para o empreendimento, 

o que se denomina como margem de contribuição, a qual será apresentada na seção 4.2.6. 

Conforme dados obtidos com a aplicação das entrevistas, dos 18 restaurantes entrevistados, 

94,7% destes afirmaram inovar em seus cardápios. Sendo assim, nota-se uma forte preocupação 

com o que é ofertado para os consumidores de modo geral e o alto impacto que o cardápio possui 

na relação cliente e restaurante.    

Antes de destacar as especificidades do cardápio, realizou-se uma coleta de dados para saber 

o custo unitário de cada ingrediente contido no cardápio deste restaurante. Ressalta-se que a relação 

de tais ingredientes está apresentada Apêndice A (Tabela 5). 

 Na Tabela (2) apresenta-se o cálculo do custo unitário de algumas porções. Estes são os 

custos unitários das porções de arroz, feijão preto, feijão carioca com linguiça e arroz integral. 

Além dessas porções apresentadas na Tabela (2), encontram-se no Apêndice A Figuras, (1, 2, 3, 4 

e 5) deste trabalho as outras porções que foram utilizadas para elaboração do cardápio. Ressalta-

se, novamente que foi apresentado no corpo do texto apenas os resultados da Tabela (2) para fins 

de exemplificação e também vale destacar que todas as informações em relação a quantidade e 

preço dos produtos foram extraídas de uma pesquisa primária realizada no Super Bom7, local 

frequentado pelos donos dos restaurantes para compra de seus produtos. 

 

                                                 
7 Rede de Supermercados Campista fundada em 1997. A rede tem como meta aprimorar seus serviços para atender 

cada vez melhor aos milhares de clientes, que são seu maior patrimônio. 

Para mais informações, acessar: http://www.redesuperbom.com.br/super-bom.html 
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Tabela 2 – Custo unitário da porção de arroz, feijão preto, feijão carioca com linguiça e arroz 

integral8 

                                                                                                                                      (continua) 

Ingredientes  Unid. 
Quant. 

4Porções R$ 

Valor parcial 

4Porções (Unit.) R$ 

Valor parcial 

1Porção (Unit.) R$ 

Custo de uma porção de arroz 

1 xícara de arroz  G 161 1,61 0,32 

2 xícaras de água  Ml - - - 

1 dente de alho 

amassado G 4 0,30 0,06 

1/4 de cebola picada G 31 0,07 0,02 

azeite o suficiente Ml 0 0,02 0,01 

sal a gosto G 0 0,00 0,00 

   

Custo de 1Porção 

em R$ 0,40 

Custo de uma porção de arroz feijão Preto 

Ingredientes  Unid. 
Quant. 

5Porções R$ 

Valor parcial 

5Porções (Unit.) R$ 

Valor parcial 

1Porção (Unit.) R$ 

1/2 kg de feijão preto  G 500 2,00 0,33 

3 litros de água Ml - - - 

2 folhas de louro G 0 0,29 0,06 

6 a 8 dentes de alho 

amassados G 23 1,78 0,25 

Sal a gosto G 0 0,00 0,00 

1 tablete de caldo de 

carne ou costela G 57 1,29 0,22 

2 colheres de sopa de 

óleo Ml 28 0,17 0,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 As informações obtidas para construção da Tabela (2), no que diz respeito a quantidade, em gramas, de cada 

ingrediente para preparação de uma determinada porção, foram obtidas do site TUDOGOSTOSO. Desta forma, com 

as informações obtidas no site TUDOGOSTOSO e Super Bom, tornou-se possível calcular o custo unitário da porção. 
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Tabela 2 – Custo unitário da porção de arroz, feijão preto, feijão carioca com linguiça e arroz 

integral 

Ingredientes  Unid. 
Quant. 

5Porções R$ 

Valor parcial 

5Porções (Unit.) R$ 

Valor parcial 

1Porção (Unit.) R$ 

1 cebola pequena 

bem picadinha G 125 0,27 0,05 

1 linguiça calabresa 

ou paio picada  G 100 0,90 0,18 

   

Custo de 1Porção 

R$ 1,13 

Custo de uma porção de feijão carioca com linguiça calabresa 

Ingredientes  Unid. 
Quant. 

4Porções R$ 

Valor parcial 

4Porções (Unit.) R$ 

Valor parcial 

1Porção (Unit.) R$ 

1/2 kg de feijão 

carioca G 500 1,35 0,27 

1/2 linguiça calabresa G 50 0,45 0,11 

2 dentes de alho G 8 0,59 0,15 

1 fio de óleo Ml 14 0,09 0,02 

 

Custo de uma porção de Arroz integral 

 Ingredientes  
 

Unid.  

 Quant. 

2Porção R$  

 Valor parcial 

2Porção (Unit.) R$  

 Valor parcial 

1Porção (Unit.) R$  

 1 medida (copo) de 

arroz integral  G 161 1,13 0,38 

 3 medidas de água 

fervente  - - - - 

 2 dentes de alho  G 8 0,59 0,30 

 1/2 cebola picada  G 63 0,14 0,07 

 Sal a gosto  G 0 0,00 0,00 

 2 colheres (sopa) de 

azeite ou óleo  Ml 28 0,17 0,09 

   

 Custo de 1Porção 

R$  

                                              

0,83  
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no Super Bom (2018). 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela (2), nota-se o custo parcial de cada ingrediente 

e cada prato tem uma quantidade específica de porção. Logo, considerando que a porção serve até 

quatro pessoas e a finalidade é saber o custo unitário da porção para uma pessoa é só dividir o valor 

de cada ingrediente por quatro e somar, assim obteve-se o valor unitário da porção, e isso se aplica 

a todos os outros pratos apresentados no Apêndice A, nas Figuras (1,2,3,4 e 5). 



41 

 

 

Por conseguinte, é importante frisar que os valores dos ingredientes das porções apresentadas 

na Tabela (2), por exemplo, foram todos fornecidos pelo Super Bom, e os restaurantes em Campos, 

geralmente, conseguem reduzir todos esses custos, dado que os mesmos compram em promoções, 

atacado como na Makro9 entre outros locais de venda, assim, conseguem podem conseguir preços 

mais acessíveis. 

 

4.2.3 Cardápio e custo unitário dos pratos  

 

Para elaboração do cardápio foram utilizados os valores obtidos por meio dos resultados 

apresentados na Tabela (2), sendo esses fundamentais, dado que aquelas porções fazem parte da 

construção dos pratos. Além disso, o cardápio deste restaurante para o qual deseja realizar um 

estudo de viabilidade, um dos principais focos deste estudo, foi feito por meio de informações 

obtidas no blog Montar Um Negócio10 (2018) e foi utilizado o conversor de medida11 online para 

fazer os cálculos da forma devida.  

Salienta-se também que o cardápio deste possível restaurante, a ser implementado ou não, foi 

criado com base em um estabelecimento que funcione de segunda a sábado, portanto será 

apresentado apenas o cardápio da segunda-feira, dado que os outros dias da semana segue a mesma 

lógica, e o restante do cardápio pode ser verificado no Apêndice A (Figuras 6). Logo, o cálculo 

para saber o valor de cada prato é muito simples, basta somar o valor de cada porção, mais os custos 

gerais, que é um rateio dos custos com o restaurante, como salário do cozinheiro, atendente, 

honorário do contador, entre outros. Posterior a isso, tem-se o resultado do custo unitário de um 

prato. A seguir, apresenta-se na Tabela (3) o preço de venda dos pratos da segunda-feira, por 

exemplo.  

                                                 
9 O Makro é uma empresa do grupo holandês e opera em 5 países da América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, 

Peru e Venezuela, atualmente com mais de 130 lojas e contém com uma ampla variedade de produtos em Alimentos, 

Perecíveis e Não Alimentos, além de formatos diferenciados no atendimento e entrega das mercadorias. Para mais 

informações, acessar: http://www.makro.com.br/quemsomos/ 
10  O Montar um negócio é um blog gratuito que compartilha várias informações com os seus leitores, o 

registro/cadastro no blog é grátis e opcional. Disponível em: https://www.montarumnegocio.com/politica-de-

privacidade/.  
11 Neste site contém um conversor de medida que foi muito útil para mensurar a quantidade de cada ingrediente para 

com as receitas utilizadas. Para mais informações acessar: https://conversor-de-medidas.com/ 

http://www.makro.com.br/canaisdevenda/
http://www.makro.com.br/quemsomos/
https://www.montarumnegocio.com/politica-de-privacidade/
https://www.montarumnegocio.com/politica-de-privacidade/
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Tabela 3 – Cardápio de segunda-feira, custos e preços dos respectivos pratos propostos12 

Opção 1 Custo R$ Opção 2 Custo R$ 

Arroz branco 0,40 Arroz branco 0,40 

Feijão carioca 0,55 

Feijão carioca com linguiça 

calabresa 0,55 

Bife acebolado 2,13 Filé de frango frito 1,54 

Macarrão ao molho branco 2,08 Macarrão ao molho branco 2,08 

Nhoque de batata 0,44 Batata frita 1,33 

Salada de alface 0,44 Salada de alface 0,44 

Custos Gerais 0,15 Custos Gerais 0,15 

Custo Variável-Rateio 1 6,21 Custo Variável-Rateio 2 6,51 

Preço de venda 1 13,00 Preço de Venda 2 13,00 
    

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados obtidos com o Super Bom. 

 

Conforme apresentado na Tabela (3), nota-se que o lucro gerado por cada prato é diferente. 

Por exemplo, verificou-se que o prato 1 tem um custo de produção de R$6,21 e seu preço de venda 

é de R$13,00, gerando um lucro de R$6,79. Caso o prato 2 fosse vendido no lugar do 1, haveriam 

modificações no lucro, dado que seu custo de produção é de R$6,51 e seu preço de venda é de 

R$13,00, tendo assim um lucro de R$6,49. Desta forma, o lucro gerado pela venda de uma unidade 

do prato 1 é maior em cerca de 2,33% em relação ao prato 2.  Tal circunstância pode influenciar 

demasiadamente na composição do cardápio do restaurante, dado que o prato 1, ao proporcionar 

maiores lucros, pode ser preferível à venda do que o prato 2.  

 Por fim, entende-se que o cardápio e a venda estratégica dos pratos são fundamentais e 

devem ter uma certa atenção do empresário, dado que são fatores que geram impactos 

significativos, como afirmou Assef (2005). Em tempo, cabe ressaltar a escolha do preço de venda 

dos pratos ter sido de R$13,00. Conforme apresentado na Figura (3), cerca de 44% dos preços 

praticados em Campos giram em torno de R$11,00-R$15,00.  

 

 

 

 

                                                 
12 Os custos dos 12 pratos e seu preço de venda é baseado no preço de mercado, conforme informação obtida por 

meio da pesquisa de mercado na qual será apresentada mais à frente.  
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Figura 3 – Preço médio praticado nos restaurantes de Campos, 2018. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

  

Nota-se na Figura (3) que de 18 responsáveis por restaurantes entrevistados, 44% destes 

afirmaram praticar o preço entre R$11,00-R$15,00 por prato. Assim, neste estudo adotou-se a 

média desses preços (R$13,00) praticados no mercado, para que os resultados obtidos se 

aproximassem o máximo possível da realidade dos empreendimentos de restaurante em Campos 

dos Goytacazes. Além disso, esse valor de R$13,00 por prato foi utilizado para calcular os 

indicadores de viabilidade. 

  

  

4.2.4 Encargos trabalhistas 

  

Esta seção compõe as questões salariais e impostos que são cobrados, em parte dos 

funcionários, e, em parte dos empresários. Deste modo pode-se conferir na Tabela (4) o quanto é 

cobrado de imposto e os respectivos salários de cada funcionário que comporão o possível 

restaurante, sendo este viável economicamente. 

 

 

17%

44%

17%

22%

Menos que R$10 R$11-R$15 R$16-R$20 Mais que R$20
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Tabela 4 – Custo com mão de obra de um possível restaurante que opera com quatro funcionários, 

em campos dos Goytacazes, RJ, 2018. 

Função  
Número de 

empregados  

Salário 

R$ 

Vale 

Trans. R$ 

FGTS-

Patronal R$ 

INSS-

Patronal 

R$ 

Custo total 

com encargos 

R$ 

Atendente 1 1.193,36 49,40 95,47 - 1.338,23 

Ajudante de 

cozinha 1 1.193,36 49,40 95,47 - 1.338,23 

Cozinheiro  1 1.325,31 41,48 106,02 - 1.472,82 

Empresário  1 2.000,00 - - 220,00 2.220,00 

Total 4 5.712,03 140,28 296,96 220,00 6.369,27 
Fonte: Elaboração própria a partir das informações obtidas com Prefeitura de Campos (2018), Guia trabalhista 

(2016), Guia trabalhista (2018) e Controle Financeiro (s.d). 

 

Conforme apresentado na Tabela (4), o gasto com os encargos que se referem a quatro 

funcionários (atendente, ajudante de cozinha, cozinheiro e o salário do empresário e ou gerente) 

é de R$6.369,27. Para compor este valor, considerou-se, para os funcionários, o valor da passagem 

de R$2,75, conforme Prefeitura de Campos (2018), descontando 6% por direito do empregador, 

conforme o Guia trabalhista (2016) e o pagamento do fundo de garantia de tempo de serviço 

(FGTS) que é de 8% sobre o salário. Além desses pagamentos, para realização do cálculo utilizou-

se o piso salarial do estado do Rio de Janeiro, também conforme o Guia trabalhista (2018). Assim 

por exemplo, observa-se que o valor do ajudante de cozinha é de R$1.338,23.  

Isto posto, o cálculo realizado para os outros funcionários segue a mesma lógica. Já o do 

empresário é diferente, de acordo com a metodologia aplicada neste trabalho. Assim, o salário do 

empresário/gerente foi definido, para fins de cálculos, como sendo de R$2.000,00. O que 

diferencia o salário do empresário/gerente, do salário proposto aos outros funcionários, é que o 

empresário/gerente não paga FGTS, apenas contribuição para o  Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), no valor de 11% sobre o salário, conforme aponta o Controle Financeiro(s.d). A 

seguir, apresenta-se na Figura (4,) para fins de ilustração, a proporção da participação de cada 

pessoa/funcionário em relação ao quanto é pago de encargo.  
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Figura 4 – Porcentagem de participação com os encargos considerando os possíveis funcionário a 

serem contratados, 2018. 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

  

Nota-se conforme Figura (4), que a participação do empresário nos encargos é de 35% e 

abaixo dele tem-se o cozinheiro, o qual é o segundo com maior gasto para o empresário. Tal 

análise se faz importante, uma vez que expõem ao empresário onde se encontram seus custos com 

mão- de-obra que são mais altos, de modo que se ocorrer qualquer situação atípica, cujo 

planejamento não previu, o empresário/gerente está precavido, pois possui uma visão mais clara, 

não só dos custos de sua função, mas dos custos dos demais funcionários, o que lhe pode ser útil 

na tomada de decisão de reformulação de pessoal ou de salários, por exemplo.  

 

4.2.5 Custo fixo total mensal 

 

 De acordo com o SEBRAE (2013), os custos fixos são todos os gastos que não alteram 

conforme volume de venda. Em outras palavras, são aqueles custos que são pagos 

independentemente do nível de faturamento do negócio.  

 Para elaboração do custo fixo total, neste trabalho, utilizou-se as informações obtidas via 

aplicação da entrevista semiestruturada e com isso foi possível utilizar a média dos custos que os 

restaurantes em Campos disseram utilizar. Logo, na Tabela (5) representa-se os custos fixos totais 

por mês, para um possível restaurante no ano de 2018. 

Atentende
21%

Ajudante de cozinha
21%

Cozinheiro 
23%

Empresario 
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Tabela 5 – Custo fixo total mensal da implantação de um restaurante em Campos dos Goytacazes, 

2018. 

Descrição Valor R$ 

Salários + Encargos  6.369,27 

Aluguel  1.500,00 

Pró-labore  2.220,00 

Energia  550,00 

Honorário do contador  550,00 

Gás 140,00 

Água  300,00 

Depreciação dos imóveis / equipamentos 299,37 

Material de limpeza  150,00 

Internet 100,00 

Telefone  50,00 

Material de escritório  - 

IPTU 30,00 

Total  12.258,64 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Os valores apresentados na Tabela (5), como aluguel, pró-labore13, energia, honorário do 

contador, gás, água, material de limpeza, entre outros, foram todos obtidos também via aplicação 

das entrevistas. Já outros custos, como o valor da depreciação e salário-encargos, já foram 

discutidos e apresentados em seções anteriores.  

 Com relação aos custos fixos, estes devem ter uma grande atenção, dado que tais valores 

são passados ao consumidor, e neste trabalho esse repasse está denotado como custos gerais na 

Tabela (3). Dito isso, quanto menor for o custo fixo total, mais barato será a venda do produto, 

maior a margem de contribuição e maior lucro. Então, devido a essa problemática, o empresário 

deve analisar bem a questão do custo fixo, pois se este for muito alto e o mesmo for passado ao 

consumidor, isto pode-se tornar uma barreira à entrada neste setor, uma vez que seus custos 

estariam muito altos e sua lucratividade muito baixa, assim não conseguindo manter o restaurante. 

  

                                                 
13 “Pró-labore é a remuneração que uma empresa paga a seus sócios pelo trabalho exercido na administração.” Para 

mais informações acessar: https://www.dicionariofinanceiro.com/pro-labore/ 

 

 

https://www.dicionariofinanceiro.com/pro-labore/
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4.2.6 Margem de contribuição 

  

A margem de contribuição é um indicador precioso para avaliar o retorno gerado pelos 

produtos e, ou serviços ofertados, conforme o que se apresentou e discutiu-se na Tabela (3). Já na 

Tabela (6), apresentou-se o valor médio da margem de contribuição, o valor médio do custo 

variável e o valor médio dos preços estabelecidos por meio da pesquisa de mercado. 

  

Tabela 6 – Margem de contribuição, custo variável e preço de venda dos pratos, do possível 

restaurante a ser implantado em Campos dos Goytacazes, 2018. 

Margem de 

contribuição por prato 

Preço de Venda 

R$ 

Custo Variável 

unitário R$ 

Valor da Margem de 

Contribuição R$ 

MC1 13,00 6,21 6,79 

MC2 13,00 6,51 6,49 

MC3 13,00 5,54 7,46 

MC4 13,00 5,69 7,31 

MC5 13,00 7,41 5,59 

MC6 13,00 7,36 5,64 

MC7 13,00 7,13 5,87 

MC8 13,00 7,27 5,73 

MC9 13,00 6,56 6,44 

MC10 13,00 6,67 6,33 

MC11 13,00 5,52 7,48 

MC12 13,00 7,67 5,33 

Média 13,00 6,63 6,37 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados obtidos no Super Bom e pesquisa de mercado. 

  

De acordo com a Tabela (6), tem-se 12 diferentes valores para a margem de contribuição, 

visto que são 12 opções de pratos propostos para o cardápio. Neste caso, para simplificação dos 

cálculos, adotou-se a média da margem de contribuição de todos os pratos.  

Este procedimento foi feito da mesma forma para o custo variável e preço de venda. Além 

da descrição do cálculo da margem de contribuição, procurou-se na Figura (5) mostrar a 

importância da margem de contribuição, pois a mesma traz uma ideia clara sobre as diferenças 

entre os custos de produção dos pratos e seus respectivos retornos. 
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Figura 5 – Margem de contribuição para os 12 pratos que compõem o cardápio proposto para o 

possível restaurante a ser implantado em Campos dos Goytacazes, 2018. 
Fonte: Elaboração própria, a partir dados obtidos através do Super Bom e pesquisa de mercado. 

Nota: Série 1 refere-se ao preço de venda; e, Série 2 denota o custo de produção.  

 

Em suma, pode-se notar na Figura (5) que se tem 12 margens de contribuição e essas 

margens de contribuição são calculadas da seguinte forma, 𝑀𝐺 = 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉14. Sendo assim, ao 

analisar os resultados para os pratos 11 e 12, por exemplo, tem-se que, para o prato 11 seu preço 

de venda é de R$13,00 e seu custo de produção é de R$5,52. Dessa forma, a sua margem de 

contribuição ou o que sobra é de R$7,48. 

No caso do prato 12, seu preço de venda é de R$13,00 e seu custo é de R$7,67. Logo, o 

retorno deste prato é de R$5,33. Vale a pena ressaltar que pela Figura (5) é preferível vender mais 

do prato 11 do que o prato 12, isto porque o prato 11 tem mais retorno para o empresário, sendo 

este de 16,54% a mais que o prato 12. 

 À vista disso, neste trabalho foi utilizado a média do preço de venda, custo variável e 

margem de contribuição para fazer os cálculos dos indicadores como ponto de equilíbrio, 

lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do investimento, que serão discutidos nas próximas 

seções. 

                                                 
14 Em que MG é a margem de contribuição, PV é o preço de venda e CV é o custo variável 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Série1 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Série2 6.21 6.51 5.54 5.69 7.41 7.36 7.13 7.27 6.56 6.67 5.52 7.67

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

6.21 6.51 
5.54 5.69 

7.41 7.36 7.13 7.27 
6.56 6.67 

5.52 

7.67 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00
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4.2.7 Ponto de Equilíbrio 

  

O ponto de equilíbrio representa a quantidade que a empresa precisa vender para que seu 

empreendimento não tenha lucro nem prejuízo. Lembrando que a forma de cálculo deste indicador 

foi mostrada na seção 3.3.1. Com isso, apresenta-se na Tabela (7) os resultados do ponto de 

equilíbrio, considerando informações sobre os restaurantes em Campos dos Goytacazes, 2018. 

 

Tabela 7 – Ponto de equilíbrio considerando informações sobre os restaurantes em campos dos 

Goytacazes, 2018 

Item Quantidade 

Ponto de Equilíbrio Total ao mês  1924 

Ponto de Equilíbrio por Prato ao mês  160 

Ponto de Equilíbrio por ao dia  74 

Ponto de Equilíbrio por prato ao dia   6 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Observa-se, a partir da análise dos resultados apresentados na Tabela (7). que a quantidade 

média de venda para atingir o ponto de equilíbrio, considerando informações coletadas em 

novembro 2018, é de 1924 pratos vendidos ao mês.  Ainda segundo a Tabela (7), pode-se notar 

que o restaurante a ser implantado deve vender 74 pratos, em média, por dia, e isso depende do 

custo fixo e variável do restaurante.  

Além disso, com a finalidade de mostrar que esses números de vendas (74 pratos/dia) são 

possíveis, apresenta-se na Figura (6) a porcentagem de quantos pratos são vendidos, em média, 

pelos restaurantes em Campos dos Goytacazes, segundo informações coletadas em novembro de 

2018. 
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Figura 6 – Média de pratos vendidos por dia conforme dados coletados nos 18 estabelecimentos 

entrevistados em novembro de 2018. 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.  

  

De acordo com a Figura (6), 39% dos 18 restaurantes entrevistados disseram ter uma média 

de venda superior a 89 pratos/dia. Mas vale frisar que cada restaurante tem uma composição, uns 

precisando vender mais, outros menos, para atingir seu ponto de equilíbrio. Assim, a finalidade 

da Figura (5) é apenas mostrar que vender 74 pratos é possível no mercado campista, considerando 

que o estabelecimento funcione de segunda a sábado.  

 

4.2.8 Capital de Giro 

  

O capital de giro são todos os recursos utilizados por uma empresa para permitir seu 

funcionamento, desde a compra de matéria prima até o recebimento das vendas efetuadas, 

conforme aponta Brito (2005). Desta forma, estabeleceu-se neste trabalho um capital de giro 

baseado em três meses. Tal período foi escolhido pois observa-se no fluxo de caixa contido na 

Tabela (10), que a empresa terá saldo negativo apenas em seu primeiro mês de funcionamento e 

a partir do segundo mês, começa ter um saldo final positivo.  

Isto posto, adotou-se uma quantidade de capital de giro necessária para cobrir despesas para 

os três primeiros meses, baseado na necessidade de caixa mínimo que se pode notar na Tabela 

(10). 

28%

5%

22%6%

39%

10 a 29 pratos vendidos por
dia

30 a 49 pratos vendidos por
dia

50 a 69 pratos vendidos por
dia

70 a 89 pratos vendidos por
dia

Acima de 89 pratos vendidos
por dia
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 Na Tabela (8) apresenta-se uma estimativa do capital de giro em sete cenários, onde os 

cenários um, dois, três e quatro, representam os cenários pessimistas. Já os cenários cinco e seis, 

os realistas; e, o cenário sete, o otimista. Cabe dizer que essas escolhas de cenários foram baseadas 

na pesquisa de mercado.  

 

Tabela 8 – Capital de Giro necessário para cobrir despesas para os três primeiros meses de 

funcionamento do restaurante a ser implantado, considerando os sete cenários, 2018 

Cenários Capital de giro necessário para 3 meses (R$) 

Cenário 1 38.252,88 

Cenário 2 41.373,36 

Cenário 3 47.614,33 

Cenário 4 71.807,06 

Cenário 5 63.216,74 

Cenário 6 69.457,71 

Cenário 7 100.662,54 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 Considerando os resultados apresentados na Tabela (8), pode-se afirmar que os cenários 

cinco e seis são os que de fato mais se aproximaram da realidade do mercado de restaurantes em 

Campos, fato este observado por meio da pesquisa de mercado. Dessa forma, caracterizam-se 

como os realistas, de acordo com o apontamento anterior. 

Ressalta-se que para o cálculo do capital de giro definiu-se, neste trabalho, que o necessário 

para a abertura do empreendimento e até que o mesmo seja frequentado no mercado de Campos, 

gasta-se em torno de dois a três meses. Logo, o capital de giro necessário foi calculado da seguinte 

maneira: 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑟𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 × 3𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠. É importante frisar também que, para 

cada cenário tem-se um custo variável diferente e para obter os resultados de viabilidade 

econômico-financeira, utilizou-se o cenário cinco, que é o mais próximo da realidade de Campos. 

Portanto, o valor do capital de giro adotado para os cálculos é de R$63.216,74 e o custo variável 

total é de R$21.072,2515. 

 

 

 

                                                 
15 Para verificar tal valor, confira a Figura (7). 
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4.2.9 Investimento total 

  

Conforme SEBRAE (2013), o investimento total é o somatório da estimativa dos 

investimentos fixos que foi apresentado na Tabela (5), capital de giro que foi apresentado na 

Tabela (8) e investimentos pré-operacionais, o qual não foi considerado neste trabalho. Este está 

baseado em um local que já possui estrutura de restaurante para que não necessite realizar obras, 

o que é totalmente possível, visto que em Campos há vários pontos comercias para este fim. 

 Na Tabela (9) apresenta-se os resultados para os sete cenários considerando o investimento 

total. Como mencionado em seções anteriores, este trabalho está considerando o cenário cinco 

para elaborar dos resultados finais. 

 

Tabela 9 – Investimento Total necessário para implantação do restaurante, considerando os sete 

cenários, 2018. 

Cenários Investimento total (R$) 

Cenário 1 79.959,64 

Cenário 2 83.080,12 

Cenário 3 89.321,09 

Cenário 4 113.513,82 

Cenário 5 104.923,50 

Cenário 6 111.164,47 

Cenário 7 142.369,30 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela (9), o empresário necessita investir R$104.923,50 para conseguir 

abrir um restaurante e mantê-lo funcionando por pelo menos três meses, sem que ocorra nenhuma 

venda (entrada de recurso). Neste trabalho, considerou-se este valor, dado o resultado da pesquisa 

de mercado, onde observou-se que a maioria dos restaurantes em Campos foram montados, ao 

invés de arrendados ou herdados, que são outras formas de obter o empreendimento. Tendo isso 

em vista, o seu investimento total poderia ser menor, conforme Figura (7), que apresenta o 

resultado da entrevista quando perguntado aos empresários/gestores dos 18 restaurantes visitados, 

como eles haviam adquirido o empreendimento.  
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Figura 7 – Como adquiriu o restaurante, novembro de 2018. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

  

Na Figura (7), nota-se que dos 18 gestores/empresários de restaurantes que participaram 

desta pesquisa, 69% deles afirmaram que montaram o próprio empreendimento. Devido a esta 

informação, obtida por meio da aplicação das entrevistas semiestruturadas, adotou-se o 

investimento total mencionado anteriormente (R$104.923,50). Investimento esse que não conta 

com aluguel de equipamentos, herança, entre outras. 

 

4.2.10 Cenários  

  

Este estudo de viabilidade econômico-financeira foi baseado nas características da região 

central do município de Campos dos Goytacazes, no ano de 2018. A aplicação da entrevista 

semiestruturada permitiu obter informações que tornou possível criar cenários que se 

aproximassem da realidade dos restaurantes de Campos. Desta forma, apresenta-se na Figura (8), 

sete cenários, lembrando que os cenários um, dois, três e quatro correspondentes a um cenário 

considerado pessimista; já, os cenários cinco e seis, são os realistas; e, o cenário sete, o otimista.     

 

69%

21%

5%
5%

Montou Arrendamento Herança Outros
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Figura 8 - Cenários para abertura de um restaurante em 2018. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Conforme a Figura (8), nota-se que os cenários, de modo geral, contêm um valor diferente 

para a receita total, custo variável, lucro líquido; e, isso ocorre devido a quantidade de produtos 

vendidos, que são diferentes em todos os cenários.  

Ainda de acordo com a Figura (8), para que um restaurante com essa estrutura e com esses 

gastos obtenha um lucro de R$8.000 ao mês, que é a média em Campos, o mesmo terá que vender, 

em média, 3179 pratos ao mês (cerca de 106 pratos ao dia, considerado meses de 30 dias), quando 

diz em média é por que depende de qual prato está sendo vendido, pois conforme mencionado 

neste trabalho adotou-se uma margem de contribuição média, cujo cada prato fornece uma 

margem de retorno diferente.  

Logo, se o empresário realizar medidas estratégicas para vender mais do prato que tem maior 

retorno, essa quantidade de pratos que devem ser vendidos (3179) para gerar um lucro de 

R$8.000,00 por mês, pode ser reduzido. É importante destacar que todos os cálculos estão 

baseados no preço dos produtos do Super Bom, onde não teve negociação e nenhuma pesquisa 

para que tivesse os preços mais acessíveis possíveis. Logo, acredita-se que os custos de produção 

dos pratos possam estar superestimados, pois os restaurantes em Campos conseguem reduzir os 

valores de seus insumos produtivos via negociação com seus respectivos fornecedores. 
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4.2.11 Demonstrativo de resultado de exercício – Gerencial  

 

O demonstrativo de resultado do exercício (DRE) é uma forma resumida e simples de 

apresentar o resultado líquido que a empresa obteve em um dado período de tempo. Na Figura (9) 

apresenta-se a DRE, também considerando os sete cenários mencionados anteriormente, na qual 

o considerado para afirmar se é viável abrir um restaurante em Campos é o cenário cinco.  

 

 

Figura 9 – Demonstrativo de resultado de exercício – Gerencial, para a implantação de um 

restaurante em Campos dos Goytacazes, 2018. 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

Conforme análise da Figura (9) e de acordo com mencionado na seção 4.10, tem-se um custo 

variável para cada cenário e isso ocorre porque a quantidade vendida para obter os lucros 

estipulados são diferentes, e, por este motivo o capital de giro também é diferente para cada 

cenário, dado que ele possui uma grande relação com o custo variável. Mas, o importante a ser 

ressaltado a partir dos resultados da Figura (9) é que para obter um lucro de R$8.000,00; conforme 

mostra o cenário cinco, devem ser realizadas as seguintes operações: 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (5) 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑚é𝑑𝑖𝑜 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (6) 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (7) 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (8) 

  

Assim, após a realização das operações acima, obtém-se o valor do lucro líquido conforme 

apresentado no demonstrativo de resultados de exercício. Para fins de comparação e discussão, 

será apresentado os cenários (1,5 e 7), onde o cenário 1 representa os cenários pessimista, o 

cenário 5 realistas e o cenário 7 otimistas, conforme a realidade do mercado campista. 

 Conforme a figura (8), nota-se que para cada cenário tem-se uma quantidade necessária de 

produção, produtos vendidos, entre outros. Para que no cenário (1) o restaurante atinja um lucro 

R$0,00, o mesmo necessita vender 1.924 pratos no mês; já no cenário (5) a quantidade de pratos 

vendidos ao mês para atingir um lucro de R$8.000 é de 3.179 e no cenário (7) a quantidade de 

pratos vendidos para atingir um lucro de R$20.000 deve ser de 5.063, assim alterando seus custos 

variáveis, receita entre outros, observados na Figura (8 e 9). 

Por fim, verifica-se que cada cenário varia de acordo com a quantidade de vendas e esta, por 

sua vez varia de acordo com os pratos que estão sendo vendidos, uma vez que cada prato contém 

uma margem de contribuição diferente. Vale ressaltar que este trabalho adotou para os cálculos. 

a média da margem de contribuição mencionada anteriormente em outras seções. 

 

 4.2.12 – Fluxo de Caixa 

  

O fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante para organização de qualquer empresa. 

Trata-se do acompanhamento da mesma, de modo que esta ferramenta proporciona que o 

empresário note, de forma mais eficiente, o que tem acontecido em sua empresa. Com isso, na 

Tabela (10) apresenta-se o fluxo de caixa do possível restaurante a ser implantando em Campos 

dos Goytacazes, considerando um período de 12 meses e conforme os valores do cenário 5. 
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Tabela 10 –Fluxo de caixa o possível restaurante a ser implantando em Campos dos Goytacazes, considerando um período de 12 meses. 

Meses 
Saldo 

inicial 

Receita 

Total 

Custo 

variável 

Receita 

débito (40%) 

Receita 

Crédito (30%) 

Receita dinheiro 

(30%)  

Custo 

Total Fixo 

Saldo 

Final 

Janeiro 28.931,62 41.330,89 21.072,25 16.532,36 - 12.399,27 12.258,64 

-   

4.399,27 

Fevereiro -   4.399,27 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 3.600,73 

Março 3.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 11.600,73 

Abril 11.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 19.600,73 

Maio 19.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 27.600,73 

Junho 27.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 35.600,73 

Julho 35.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 43.600,73 

Agosto 43.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 51.600,73 

Setembro 51.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 59.600,73 

Outubro 59.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 67.600,73 

Novembro 67.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 75.600,73 

Dezembro 75.600,73 41.330,89 21.072,25 16.532,36 12.399,27 12.399,27 12.258,64 83.600,73 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: No fluxo de caixa está estipulado que 30% da entrada no caixa é em dinheiro, 40% em débito e 30% em crédito. Ressalta-se que esses valores foram obtidos 

na pesquisa de mercado via entrevista.
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Conforme mencionado neste trabalho, adotou-se para análise o cenário cinco, onde o lucro 

ao mês foi de R$8.000 e este pode ser verificado no fluxo de caixa de forma mais detalhada. Desta 

forma, considerando os resultados da Tabela (10) observa-se que no primeiro mês, segundo os 

resultados, o restaurante teria um prejuízo de R$ 4.399,27, porém este valor poderá  quitado com 

o capital de giro, valor este que foi estipulado para que o empresário possa cumprir com suas 

obrigações financeiras até que o empreendimento esteja concretizado no mercado.  

Além disso, em consonância com a análise da Tabela (10) verifica-se que no período de 

12 meses o empresário conseguiria recuperar 79% de seu investimento total16, representando 

R$83.600,73, isso sem contar com os R$12.399,27 que está a crédito no mês de dezembro que só 

entrará no mês seguinte, contabilizando um total de R$96.000,00 que representa 92,3% de todo o 

capital investimento conforme o cenário 5. Conclui-se então, que no décimo terceiro mês o 

empresário irá obter todo o capital investido no início de seu empreendimento, valor este que 

representa R$104.923,53. 

 

4.2.13 uma análise de Risco17 

Apresenta-se nesta seção uma análise de Risco, analise esta que está baseado no Fluxo 

de Caixa deste empreendimento. Conforme apresentado na Tabela (10), o lucro mensal é de R$ 

8.000,00 ao mês, e desta forma ao multiplicar o lucro por 12 meses, tem-se o valor de R$ 

96.000,00. Para o cálculo da média, utilizou-se o valor do Lucro total de R$ 96.000,00 e dividiu 

referente a quantidade de meses em análise, neste caso 12 meses, sendo assim, tem-se o valor de 

R$ 8.000,00 que representa o valor da média de lucro desta empresa. Posterior a este cálculo, 

realizou-se o cálculo do Desvio Padrão, que conforme o Wolffenbüttel. A (2006) este indica o 

grau de variação de um conjunto de elementos e neste caso estamos analisando o Lucro, Receita 

Total, Custo Variável, Receita Debito, Receita Credito, Receita Dinheiro e Custo Fixo Total. 

                                                 
16 O valor do investimento total está contido na Tabela (9), cenário (5). 
17 Os valores utilizados para o cálculo do Desvio Padrão foram obtidos da Tabela 10 –Fluxo de caixa do possível 

restaurante a ser implantando em Campos dos Goytacazes, considerando um período de 12 meses. 
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Ainda conforme a Tabela (11) pode-se notar que o empreendimento é bem seguro devido 

que o Desvio Padrão do mesmo não se altera, apenas ocorre este fenômeno no Receita a Credito, 

pois conforme na Tabela 10 não há entrada neste mês de dinheiro referente a esta operação. 

Tabela 11 – Análise de Risco 

  Lucro 

Receita 

Total 

Custo 

Variável  

Receita 

Débito 

40% 

Receita 

Crédito 

30% 

Receita 

Dinheiro 30% 

Custo 

Fixo 

Total 

Total 96000 495971 252867 198388 136392 148791 147104 

Média  8000 41331 21072 16532 11366 12399 12259 

Desvio 

Padrão 
0 0 0 0 3579 0 0 

 

Os resultados apresentados na Tabela 11, demosntram um risco insignificante para a 

implantação do projeto, uma vez que os desvios-padrão para as variáveis Lucro, Receita total, 

Custo variável, receita débito 40%, receita dinheiro 30% foi de zero.  Neste caso, os resultados 

indicam que o empresário pode se sentir mais seguro na aplicação de seu investimento. 

  

4.3 Resultado dos indicadores de viabilidade econômico-financeira   

  

Nesta seção é apresentado os resultados dos indicadores de viabilidade econômico-

financeira para abertura de um restaurante em Campos dos Goytacazes-RJ no ano de 2018, 

indicadores esses que fornecem as informações de quanto tempo o empresário irá recuperar o 

capital investido, qual a rentabilidade do empreendimento e sua lucratividade.    

 

4.3.1 Lucratividade, Rentabilidade e prazo de retorno do investimento 

  

O indicador de lucratividade mede o lucro líquido em relação às vendas. É considerado um 

dos principais indicadores econômicos das empresas, pois permite ao empresário conhecer a sua 

capacidade de competir no mercado.  Já o indicador de rentabilidade fornece o grau de atratividade 

do negócio, pois ele mede o retorno do capital investido, o que é bem parecido com o que os 
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investidores fazem com ações na bolsa de valores, aplicando um determinado valor e esperando 

o quanto este valor irá render. 

Por sua vez, o indicador de prazo de retorno do investimento mede a atratividade do 

empreendimento, porém no sentido de mensurar em quanto tempo o empresário conseguirá 

recuperar o capital investido.  Isto posto, apresenta-se na Tabela (12), novamente um comparativo 

entre os seis18 cenários propostos, de modo a ver o comportamento desses indicadores em um 

contexto pessimista, realista e otimista, conforme mencionado em seções anteriores.   

 

Tabela 12 - Resultados dos indicadores de viabilidade econômico-financeira para a implantação 

de um restaurante em Campos dos Goytacazes, 2018. 

Cenários 

Indicadores de viabilidade 

Lucratividade/mês Rentabilidade/mês 
Prazo de Retorno do 

investimento/mês 

Cenário 2 

Lucro de R$1.000 
4% 1% 83 

Cenário 3 

Lucro de R$3.000 
10% 3% 30 

Cenário 4 

Lucro de R$5.000 
14% 4% 23 

Cenário 5 

Lucro de R$8.000 
19% 8% 13 

Cenário 6 

Lucro de R$10.000 
22% 9% 11 

Cenário 7 

Lucro de R$20.000 
30% 14% 7 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das pesquisas. 

  

Destaca-se que para entender como esses valores apresentados na Tabela (12) foram obtidos, 

deve ser feito todas as questões tratadas (conforme Figura 1 apontou) até aqui. Após isso tem-se 

que realizar as seguintes operações: 

 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ÷ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

                                                 
18 Neste caso, apresenta-se os cenários a partir do cenário (2). Isto, pois o cenário (1) é baseado na obtenção de lucro 

R$0,00. Desta forma, não foi realizado o cálculo para este cenário, pois com lucro R$0,00 o empresário não 

conseguira estimar em quanto tempo em média irá recuperar o capital investido, dado que o retorno é R$0,00. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 ÷ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ÷ 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

Novamente considerando que o cenário base é o cinco (realista), e os resultados apresentados 

na Tabela (12) tem-se o indicador de lucratividade que foi de 19%, que representa a porcentagem 

do lucro líquido sobre as vendas; rentabilidade no valor de 8%, que indica que  a cada mês o 

empresário recupera 8% do valor investido; e, por fim o prazo de retorno do investimento, que é 

de 13 meses, que é o tempo que o empresário irá levar para recuperar o capital investido.  

Dado esses resultados, conclui-se que é viável abrir um restaurante em campos dos 

Goytacazes, nos moldes propostos e considerando as informações coletadas em novembro de 

2018. Isto porque, um investimento de R$104.923,50 gerou uma rentabilidade de 8% ao mês, que 

representa R$8.393,88, muito superior ao retorno da poupança que seria de R$375,44, conforme 

Poupança Rendimento19, por exemplo. Agora, se o investir decidir por aplicar o recurso em renda 

fixa, por exemplo, conforme Toro Investimentos20,o seu retorno é de 8.9%21 ao ano, sendo assim, 

o custo de oportunidade é melhor na aplicação da abertura de um restaurante do que investir em 

renda fixa também. 

 

4.4 Se a abertura de um restaurante é viável, por que alguns encerraram suas 

atividades?  

  

Com a aplicação da entrevista semiestrutura a 18 empresários/gerentes do ramo de 

restaurantes em Campos dos Goytacazes, tem-se22 conforme as respostas obtidas pelas entrevistas 

que a causa do encerramento das atividades de alguns restaurantes, no início do ano de 2018, 

segundo 58% dos respondentes, ocorreu devido aos elevados desembolsos com impostos. Outros 

32% afirmaram que os encerramentos se deram em função do aumento do desemprego. Também, 

                                                 
19  Para realização do cálculo utilizou-se um Simulador. Para mais informações acessar: 

https://poupancarendimento.com.br/simulador-poupanca/  
20  Trata-se de Uma das maiores fintechs de investimento do mundo. Disponível em: 

https://www.toroinvestimentos.com.br/somos-a-toro. 
21 Informação obtida no site da Toro Investimentos. Disponível em: https://www.toroinvestimentos.com.br/renda-

fixa/investir?value=105000.00&time=12&skip=0 
22 Como a parte da entrevista que se refere ao que os entrevistados atribuem com causa do encerramento das atividades 

de alguns restaurantes em campos foi aberta, cada empresário apontou mais de um problema, desta forma a 

porcentagem está como forma de qual foi as causas mais mencionados pelos mesmos.  
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32% dos entrevistados, disseram que as falhas na administração do empreendimento foi fator 

crucial para o encerramento da atividade.  

Já, 32% deles apontaram que a crise econômica regional e do país, de modo geral, foram 

determinantes para o encerramento de alguns empreendimentos.  A redução do consumo foi citada 

por 21%. E, outros 11% afirmaram que a burocratização para abertura e legalização do 

empreendimento também contribui para o encerramento de alguns restaurantes.  

Assim, conforme os empresários do ramo, esses foram os fatores que mais influenciaram o 

encerramento das atividades dos restaurantes. Como exemplo, o imposto, na qual tem-se 

informações reais de quanto de gasta com esse custo, os entrevistados alegaram que: “de tudo que 

entra na empresa, tem-se que 29,43% deste valor é direcionado para pagamento de taxas, 

imposto”. Além disso afirmaram que: “de alguma maneira, repassam este valor para o preço final 

do produto, de modo que este se torne mais caro”. Logo, esta é de fato uma das razões para os 

empresários encontrarem dificuldades de manterem seus negócios. 

Além disso, os entrevistados apontaram também “a má fiscalização dos empreendimentos 

de Campos, por parte do Estado”. Tal fato cria uma “concorrência desleal”, nome dado pelos 

entrevistados. Ressalta-se que essa “concorrência desleal” pode ocorrer devido a diversos fatores. 

Entre esses, a crise, momento crítico no cenário econômico no ano de 2018, que foi um dos 

principais motivos que criaram dificuldades para os empresários do setor de restaurantes em 

Campos, uma vez que esta crise também causou desemprego e isso proporcionou a diminuição do 

consumo da alimentação fora do lar. Portanto, as pessoas passam a fazer suas refeições em casa o 

que acaba por gerar uma redução na demanda em relação ao consumo de alimento fora do lar. 

 Além disso, o desemprego também leva à criação de novos empreendedores que acabam 

abrindo churrasquinho, a quentinha da esquina para complementar a renda devido estarem 

desempregados, por exemplo. Sendo que estes estabelecimentos por suas características (pouco 

conforto aos clientes, às vezes não legalização do negócio, etc.) acabam tendo custos 

consideravelmente menores do que os restaurantes legalizados e com maior infraestrutura.  

Logo, vale ressaltar que na opinião dos empresários, o problema não é apenas o nível alto 

dos impostos, mas também a falta de participação do Estado em regularizar e fiscalizar os 

empreendimentos não legalizados, proporcionando assim uma concorrência injusta no mercado. 
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5 CONCLUSÃO 

  

O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade de se abrir um restaurante em Campos dos 

Goytacazes e quais motivos poderiam levar o encerramento dos mesmos. Em relação aos motivos 

que acarretaram no encerramento das atividades de alguns empreendimentos desse setor em 

Campos, vale ressaltar que se deu devido a fatores que não estão interligados aos indicadores de 

viabilidade econômico-financeira, mas sim às questões macrorregionais e de administração do 

empreendimento.  

 Quanto a análise de viabilidade econômico-financeira, esta mostrou por meio dos 

indicadores calculados, que é viável abrir um restaurante em Campos, comprovando que a causa 

do encerramento dos restaurantes não se deu devido a rentabilidade, lucratividade e retorno, 

conforme a hipótese deste trabalho. Sendo assim, o motivo da falência de alguns restaurantes, de 

acordo com os entrevistados, decorreu da crise que o país enfrenta, desemprego, impostos, falha 

na administração, redução de consumo, burocracia e falta de fiscalização para abertura de novos 

empreendimentos.  

Ademais, observou-se também que, embora este seja um setor crucial para a economia do 

país e para o bem-estar da sociedade, os fatores apontados anteriormente são cruciais para o 

investidor, uma vez que estes provocam desconfiança em relação ao investimento neste setor. 

Mediante a isso, o investidor enfrenta um dilema, porquê de um lado, a análise técnica aponta para 

viabilidade e, por outro lado, observa-se estabelecimentos encerrando suas atividades.  

Por fim, como pesquisa futura, seria interessante realizar tal análise considerando as 

diferenças dos empreendimentos quanto ao porte e também quanto ao seu local de funcionamento, 

dado que nesta pesquisa, se concentrou em restaurantes localizados no centro da cidade de Campos, 

que, se por um lado, é onde tem-se maior dinamismo em relação aos número de clientes, por outro, 

os custos com aluguel, construção, infraestrutura do local, acabam sendo mais caros do que os 

restaurantes de outros bairros.    
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Apêndice A 

  

Tabela 1A– Orçamentação e depreciação do salão 

Descrição  Quant. 
Valor Unit. 

R$ 
Total R$ 

Vida Util - 

Anos 
Depreciação ao mês R$ 

Mesa dobrável em madeira  8 165,00 1.320,00 10 1,38 

Cadeira dobrável em madeira 32 90,00 2.880,00 10 0,75 

Smart TV LED 40" Philco  1 1.234,99 1.234,99 10 10,29 

Garfo de Mesa Inox Verão 30 1,28 38,40 5 0,02 

Garfo de Sobremesa Inox  30 1,05 31,50 5 0,02 

Faca De Mesa Aço Inox 30 1,70 51,00 5 0,03 

Faca de Sobremesa Inox 30 2,29 68,70 5 0,04 

Colheres de café 30 1,35 40,50 5 0,02 

Colher de Mesa Inox Verão 30 1,28 38,40 5 0,02 

Colher de Sobremesa Aço  30 1,34 40,20 5 0,02 

Kit C/10 Porta Guardanapos. 1 52,49 52,49 5 0,87 

Pratos raso 27 cm 30 8,50 255,00 10 0,07 

Copos 300 ml 30 2,65 79,50 10 0,02 

Seladora de marmitas 1 80,00 80,00 10 0,67 

Porta Talheres Extensível 2 39,90 79,80 10 0,33 

Termômetro digital 1 73,00 73,00 10 0,61 

Balcão refeições/quentes 

para 8 cubas 1 2.100,00 2.100,00 10 17,50 

Self-service refrigerado para 

8 cubas 1 2.500,00 2.500,00 10 20,83 

Rechaud inox 2 cubas ½ 2 319,00 638,00 10 2,66 

Balança 40 Kg Eletrônica  1 149,00 149,00 10 1,24 

Ventilador de Parede  3 129,00 387,00 10 1,08 

Total - - 

            

12.137,48  - 

                                                        

58,47  
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no SEBRAE (2017). 
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Tabela 2A – Orçamentação e depreciação do balcão e caixa.                                                           

Descrição Quant. 
Valor Unit. 

R$ 

Total 

R$ 

Vida Util – 

Anos 
Depreciação R$ 

Telefone 1 44,99 44,99 10 0,37 

Computador 1 989,00 989,00 5 16,48 

Cadeira dobrável 1 90,00 90,00 10 0,75 

Balcão para 

Atendimento 1 389,00 389,00 10 3,24 

Máquina de Cartão 1 68,80 68,80 10 0,57 

Total - - 1.581,79 - 21,42 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no SEBRAE (2017). 

 

Tabela 3A – Orçamentação e depreciação da despensa.                                           

Descrição  Quant. 
Valor Unit. 

R$ 

Total 

R$ 
Vida Útil - Anos  Depreciação R$ 

Estante de Aço Modular  2 129,90 259,80 10 1,08 

Armário Bartira Médio  2 123,90 247,80 10 1,03 

Total - - 507,60 - 2,12 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no SEBRAE (2017). 

 

 

Tabela 4A – Orçamentação e depreciação total                                           

Investimento Fixo Total  Depreciação mensal total  

 R$  

              

41.706,76   R$   R$        299,37  
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no SEBRAE (2017). 
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Tabela 5A – Ingredientes       (continua) 

Ingrediente   Valor do Produto  Embalagem Unid. 

Abobrinha 3,89 1 Kg 

Açafrão 18,00 1 Kg 

Acém 8,99 1 Kg 

Açúcar 8,90 5 Kg 

Alface 3,00 1 Kg 

Alho 8,99 1 Kg 

Amido de milho 8,99 500 G 

Arroz 9,99 5 Kg 

Arroz integral 6,99 1 Kg 

Azeite 8,00 250 Ml 

Azeitona 17,99 1 Kg 

Bacon (Perdigão) 12,99 1 Kg 

Batata (Inglesa) 2,39 1 Kg 

Batata palha 2,99 250 G 

Bisteca 7,99 1 Kg 

Calabresa (Seara) 8,99 1 Kg 

Caldo de Galinha 1,25 57 Unid. 

Caldo Knorr 

(Galinha) 
1,29 57 Unid. 

Carne bovina 14,99 1 Kg 

Carne moída 

(Acém) 
10,99 1 Kg 

Carne seca 18,48 1 Kg 

Cebola 2,19 1 Kg 

Cebola branca 2,19 1 Kg 

Cebola verde 2,49 1 Kg 

Chá de amaciante  9,77 1 Kg 

Chá de fubá  1,97 500 G 

Cheiro verde 2,89 160 G 

Coca cola  4,99 2 L 

Coca cola  3,39 600 Ml 

Cogumelo 14,00 200 G 

Costelinha de porco 13,99 1 Kg 

Couve 1,99 600 G 

Couve-flor 2,89 600 G 

Creme de leite 2,99 200 G 

Fanta Uva 4,99 2 L 

Fanta Uva 2,99 600 Ml 

Farinha  2,99 1 Kg 
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Tabela 5A – Ingredientes                                                                                             (continua) 

Ingrediente   Valor do Produto  Embalagem Unid. 

 

Farinha de rosca  7,99 1 Kg 

Farinha de trigo 2,29 1 Kg 

Feijão carioca 2,69 1 Kg 

Feijão preto 3,99 1 Kg 

Fermento 1,29 10 G 

Fígado bovino 7,99 1 Kg 

Folhas de louro 3,49 100 G 

Frango 6,39 1 Kg 

Gelatina  1,19 30 G 

Guaraná 3,29 2 L 

Guaraná 2,99 600 ml 

Ketchup 3,49 340 G 

Laranja  2,99 1 Kg 

Lata de molho de 

tomate 
3,99 340 G 

Leite (Integral) 2,99 1 L 

Leite condensado 3,99 395 G 

Limão 10,99 1 Kg 

Linguiça calabresa  8,99 1 Kg 

Linguiça portuguesa 10,99 400 G 

Lombo de porco 12,99 1 Kg 

Maço de cheiro 

verde  
9,83 100 G 

Maço de salsinha  18,00 100 G 

Maionese 1,39 200 G 

Mandioca 15,00 1 Kg 

Manteiga 6,99 200 G 

Maracujá 9,99 1 Kg 

Margarida 2,99 500 G 

Merluza 15,99 500 G 

Milho verde 1,19 200 G 

Molho de tomate 2,89 340 G 

Moranga  3,99 15 Kg 

Morango 3,99 250 G 

Mostarda 5,89 500 G 

Muçarela 21,99 1 Kg 

Óleo 2,99 500 Ml 

Orelha de porco 8,99 1 Kg 

Ovo 6,49 C/30 Unid. 
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Tabela 5A - Ingredientes                                                                                                                                       

Ingrediente   Valor do Produto  Embalagem Unid. 

Pá 14,99 1 Kg 

Pacote de macarrão  3,19 500 G 

Pacote médio de 

massa para lasanha  
3,29 500 G 

Paio 11,99 1 Kg 

Pé de porco 10,99 1 Kg 

Pepino 3,99 1 Kg 

Pimenta 39,00 1 Kg 

Pimenta calabresa 2,59 10 G 

Pimenta do reino  2,49 20 G 

Pimentão amarelo  13,99 1 Kg 

Pimentão verde 6,55 1 Kg 

Pimentão vermelho 13,99 1 Kg 

Pinga 1,99 500 Ml 

Presunto  14,99 1 Kg 

Queijo muçarela  20,99 1 Kg 

Queijo ralado 3,59 50 G 

Rabo de porco 10,99 1 Kg 

Repolho 1,29 1 Kg 

Requeijão  1,99 200 G 

Sachê de sazón  3,69 60 G 

Sachê de tempero 

em pó 
2,29 10 G 

Sal 1,29 1 Kg 

Salsa 1,89 8 G 

Salsinha 1,79 2 G 

Saquê seco  14,99 600 Ml 

Sazón de legumes 3,69 60 G 

Shoyu 2,59 150 Ml 

Tablete de caldo de 

carne 1,29 57 G 

Tablete de caldo de 

costela 
1,59 57 G 

Tempero de orégano 2,59 3 G 

Tempero de peixe 3,69 60 G 

Tomate 9,99 1 Kg 

Tomate (Italiano) 9,99 1 Kg 

Vagem 11,99 1 Kg 

Vinagre 2,99 750 Ml 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no Super Bom (2018). 
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Figura 1A – Receitas                                                                                  (continua)           

 

 

Ingredientes Unid. Quant. 20Porção R$ Valor parcial 20Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1 Kg de feijão preto Kg 1 3,99                                                0,19                                             

100 g de carne seca G 100 1,85                                                0,09                                             

70 g de orelha de porco G 70 0,63                                                0,03                                             

70 g de rabo de porco G 70 0,77                                                0,04                                             

70 g de pé de porco G 70 0,77                                                0,04                                             

100 g de costelinha de porco G 100 1,40                                                0,07                                             

50 g de lombo de porco G 50 0,65                                                0,03                                             

1 ou 2 laranjas G 166 0,50                                                0,02                                             

Pimenta do reino a gosto G 0 0,10                                                0,01                                             

40 ml de de pinga Ml 40 0,16                                                0,01                                             

100 g de paio G 100 1,20                                                0,06                                             

6 dentes de alho G 23 1,78                                                0,09                                             

Sal se precisar G 0 0,00                                                0,00                                             

3 folhas de louro G 0 0,44                                                0,02                                             

150 g de lingüiça portuguesa G 150 1,65                                                0,08                                             

2 cebolas grandes picadinhas G 250 0,55                                                0,03                                             

1 maço de cebolinha verde picadinha G 125 0,31                                                0,02                                             

Custo de 1Porção R$ 0,83                                              

Ingredientes Unid. Quant. 7Porção R$ Valor parcial 7Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

3 copos de arroz G 600 5,99                                                0,60                                             

500 g de carne seca G 500 9,24                                                0,92                                             

200 g de bacon fatiado G 200 2,60                                                0,26                                             

200 g de calabresa G 200 1,80                                                0,22                                             

1 tomate grande bem maduro G 100 1,00                                                0,12                                             

1 cebola grande G 125 0,27                                                0,03                                             

Pimenta calabresa G 4 0,01                                                0,00                                             

Salsa G 4 0,01                                                0,00                                             

Sal G 0 0,00                                                0,00                                             

Custo de 1Porção R$ 2,17                                              

Ingredientes Unid. Quant. 1Porção R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

150 g de carne bovina G 150 2,25                                                1,12                                             

2 cebolas grandes G 250 0,55                                                0,55                                             

2 sachês de sazón vermelho G 2 0,01                                                0,01                                             

1 copo americano de vinagre Ml 150 0,45                                                0,45                                             

Azeite Ml 0 0,01                                                0,01                                             

Sal a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

Custo de 1Porção R$ 2,13                                              

Ingredientes Unid. Quant. 6Porção Valor parcial 6Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

350 g de carne moída 2 vezes G 350 3,85                                                0,48                                             

2 cebolas grandes cortadas em quatro e depois fatiadasG 250 0,55                                                0,09                                             

2 dentes de alho picado (opcional) G 8 0,59                                                0,10                                             

2 colheres de sopa de azeite Ml 0 0,01                                                0,00                                             

1 tablete de caldo de carne G 57 1,29                                                0,22                                             

2 pimentões vermelhos cortados em tiras de 4 cm G 200 2,80                                                0,47                                             

2 pimentões verdes cortados em tiras de 4 cm G 200 1,31                                                0,22                                             

2 pimentões amarelos cortados em tiras de 4 cm G 200 2,80                                                0,47                                             

Sal a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

1 maço de salsinha picada G 3 0,05                                                0,01                                             

Custo de 1Porção R$ 2,05                                              

Ingredientes Unid. Quant. 8Porção Valor parcial 8Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

2 peitos de frango desfiado G 400 2,56                                                0,32                                             

4 sachês de tempero pronto em pó (de sua escolha)G 4 0,01                                                0,00                                             

2 latas de molho de tomate pronto G 680 2,71                                                0,30                                             

1 lata de milho verde G 200 1,19                                                0,15                                             

1 cebola pequena bem picadinha G 125 0,27                                                0,03                                             

1 dente de alho G 4 0,30                                                0,04                                             

1 colher (sopa) bem cheia de margarida G 16 0,10                                                0,01                                             

1 kg de batata Kg 1 2,39                                                0,30                                             

1 embalagem grande de requeijão (embalagem para culinária)G 200 1,99                                                0,25                                             

500 g de mussarela ralada G 500 11,00                                              1,22                                             

pimenta a gosto G 1 0,04                                                0,00                                             

sal a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

Custo de 1Porção R$ 2,63                                              

Feijoada

Arroz carreteiro 

Bife acebolado 

Carne moída com pimentão 

Escondidinho de frango 



75 

 

 

 
Figura 2A– Receitas                                                                                                            
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no Super Bom (2018). 

 

Ingredientes Unid. Quant. 4Porção Valor parcial 4Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

500 g de carne moída G 500 5,50                                                0,92                                             

2 colheres (sopa) de azeite de oliva (30 ml) G 0 0,02                                                0,01                                             

1 xícara de cebola bem picada (60 g) G 60 0,13                                                0,03                                             

1 ovo G 1 0,22                                                0,05                                             

150 g de farinha de rosca G 150 1,20                                                0,24                                             

sal a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

pimenta-do-reino a gosto G 1 0,06                                                0,02                                             

395 g de molho de tomate G 395 4,64                                                1,16                                             

Custo de 1Porção R$ 2,42                                              

Ingredientes Unid. Quant. 5Porção Valor parcial 5Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

5 filés de frango corte medio G 1000 6,39                                                1,07                                             

3 pitadas de salsa G 3 0,71                                                0,14                                             

4 cabeça de alho batido G 16 1,19                                                0,24                                             

1 pitada de de asafrao G 2 0,04                                                0,01                                             

3 colheres de oleo cheias G 43 0,26                                                0,05                                             

1/2 cabeça de cebola cortada em rodelas G 63 0,14                                                0,03                                             

1 pitada de pimenta-do-reino caprichada G 1 0,06                                                0,01                                             

Sal a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

Custo de 1Porção R$ 1,54                                              

Ingredientes Unid. Quant. 8Porção Valor parcial 8Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1 kg de pá ou acém cortada em cubos de 5 cm Kg 1 8,99                                                1,00                                             

2 litros de água - - - -

sal, cominho e pimenta a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

1 cebola cortada em pedaços grandes G 125 0,27                                                0,03                                             

2 dentes de alho amassados G 8 0,59                                                0,07                                             

1 folha de louro G 0 0,15                                                0,02                                             

4 tomates cortadas em pedaços G 400 4,00                                                0,50                                             

1 colher de sopa de amido de milho G 0 0,00                                                0,00                                             

1/2 xícara de água - - - -

1 xícara de massa de tomate G 200 2,00                                                0,25                                             

cebolinha picada para enfeitar G 125 0,27                                                0,03                                             

Custo de 1Porção R$ 1,91                                              

Ingredientes Unid. Quant. 4Porção Valor parcial 4Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1 peito de frango cortado em 4 bifes Kg 1 6,39                                                1,28                                             

1 limão G 100 1,10                                                0,27                                             

1 colher (chá) de amaciante para carnes em pó - - - -

1 pitada de sal G 0 0,00                                                0,00                                             

1 colher de mostarda G 16 0,19                                                0,05                                             

1 colher de manteiga G 14 0,49                                                0,12                                             

1 pitada de pimenta-do-reino G 1 0,05                                                0,01                                             

Custo de 1Porção R$ 1,73                                              

Ingredientes Unid. Quant. 5Porção Valor parcial 5Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

5 filés de bisteca G 5 4,99                                                1,00                                             

Alho e sal a gosto para temperar G 0 0,00                                                0,00                                             

5 colheres de maionese G 73 0,51                                                0,10                                             

1 pacotinho de queijo ralado G 50 3,59                                                0,60                                             

Custo de 1Porção R$ 1,70                                              

Filé de frago frito 

Almôndegas

Carne cozida

Filé de frango grelhado com limão 

Bisteca assada especial e super facil 



76 

 

 

 
Figura 3A – Receitas                                                                                                        (continua) 
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no Super Bom (2018). 

 

 

 

 

 

Ingredientes Unid. Quant. 5Porção Valor parcial 5Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

200 g de merluza cortada em tiras largas G 200 6,40                                                1,07                                             

2 envelopes de tempero para peixe G 20 1,23                                                0,25                                             

1 ovo G 1 0,22                                                0,04                                             

sal a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

farinha de rosca para empanar G 5 0,04                                                0,01                                             

óleo para fritar G 20 0,12                                                0,02                                             

Custo de 1Porção R$ 1,39                                              

Ingredientes Unid. Quant. 10Porção Valor parcial 10Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

3 peitos de frango cortados em cubos G 750 4,79                                                0,48                                             

1 dente de alho picado G 4 0,30                                                0,03                                             

sal e pimenta a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

1 cebola picada G 125 0,27                                                0,03                                             

2 colheres (sopa) de maionese G 15 0,10                                                0,01                                             

1 colher de manteiga G 14 0,49                                                0,05                                             

1/2 copo de ketchup G 75 0,77                                                0,08                                             

1/3 copo de mostarda G 50 0,19                                                0,02                                             

1 copo de cogumelos G 150 10,50                                              0,81                                             

1 copo de creme de leite G 150 2,24                                                0,22                                             

batata palha G 250 2,99                                                0,30                                             

Custo de 1Porção R$ 2,02                                              

Ingredientes Unid. Quant. 4Porção Valor parcial 4Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1/2 pacote de macarrão ninho largo G 500 3,19                                                0,64                                             

3 colheres de sopa de óleo G 43 0,26                                                0,06                                             

Água para cozinhar - - - -

2 colheres de óleo G 28 0,17                                                0,04                                             

2 dentes de alho G 8 0,59                                                0,15                                             

1/2 cebola G 125 0,27                                                0,07                                             

1 copo de requeijão G 150 1,49                                                0,37                                             

1 creme de leite G 200 2,99                                                0,75                                             

Cebolinha e salsinha a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

Sal a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

Custo de 1Porção R$ 2,08                                              

Ingredientes Unid. Quant. 4Porção Valor parcial 4Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1/2 pacote de macarrão de seu gosto G 500 3,19                                                0,64                                             

3 tomates picados sem pele G 3 3,00                                                0,60                                             

1 cebola pequena picada G 125 0,27                                                0,07                                             

1 colher de extrato de tomate G 10 0,09                                                0,02                                             

Pimenta-do-reino moída a seu gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

1 pacotinho de sazón vermelho G 10 0,62                                                0,15                                             

1 colher de azeite de oliva extra virgem, ou azeite G 0 0,00                                                0,00                                             

Custo de 1Porção R$ 1,48                                              

Ingredientes Unid. Quant. 5Porção Valor parcial 5Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1 peito de frango G 250 1,60                                                0,32                                             

500 g de queijo mussarela fatiado G 300 6,30                                                0,63                                             

400 g de presunto fatiado G 400 6,00                                                0,67                                             

1 pacote médio de massa para lasanha G 500 2,00                                                0,33                                             

1 pote de requeijão cremoso G 200 1,99                                                0,28                                             

2 caldos de galinha (ou tempero completo sabor galinha)G 10 0,21                                                0,04                                             

2 copos de leite G 300 0,90                                                0,15                                             

1 caixa de creme de leite G 200 2,99                                                0,37                                             

3 colheres de manteiga G 42 1,47                                                0,24                                             

1 cebola média G 125 0,27                                                0,05                                             

Custo de 1Porção R$ 3,10                                              

Strogonoff de frango 

Macarrão ao molho vermelho 

Lasanha de frango com queijo 

Macarrão ao molho branco

Peixe frito 
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Figura 4A – Receitas                                                                                                  (continua)         

 

 

 

Ingredientes Unid. Quant. 4Porção Valor parcial 4Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

4 batatas médias G 333 0,80                                                0,20                                             

2 xícaras de farinha de trigo G 400 0,92                                                0,18                                             

2 pitadas de sal G 0 0,00                                                0,00                                             

1 ovo G 1 0,22                                                0,06                                             

2 colheres de óleo G 0 0,00                                                0,00                                             

Custo de 1Porção R$ 0,44                                              

Ingredientes Unid. Quant. 3Porção Valor parcial 3Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1 kg de batatas Kg 1 2,39                                                0,60                                             

2 xícaras de farinha de trigo com fermento G 18 0,04                                                0,01                                             

3 xícaras de óleo G 600 3,59                                                0,72                                             

Custo de 1Porção R$ 1,33                                              

Ingredientes Unid. Quant. 10Porção Valor parcial 10Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

500 g de farinha de mandioca G 500 2,50                                                0,25                                             

2 dentes de alho amassados G 8 0,53                                                0,05                                             

3 colheres de sopa de azeite ou manteiga G 41 1,31                                                0,13                                             

1 cebola média picada G 125 0,27                                                0,03                                             

1/2 xícara de azeitonas picadas G 200 3,60                                                0,33                                             

1 pimentão pequeno picado G 10 0,14                                                0,01                                             

pimenta dedo de moça opcional - - - -

Salsinha e cebolinha a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

100 g de bacon picados G 100 1,30                                                0,13                                             

100 g de lingüiça calabresa defumada G 100 0,90                                                0,09                                             

2 ovos picados G 2 0,44                                                0,04                                             

Custo de 1Porção R$ 1,07                                              

Ingredientes Unid. Quant. 10Porção Valor parcial 10Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1 pacote de couve G 600,0 1,99                                                                 0,20                                                              

1/2 cebola branca G 50,0 0,11                                                                 0,01                                                              

2 tomates maduros G 200,0 2,00                                                                 0,20                                                              

200 g de bacon G 200,0 2,60                                                                 0,24                                                              

1 colher de sopa rasa de manteiga ou margarina G 16,0 0,10                                                                 0,01                                                              

1/2 caldo de carne G 28,5 0,65                                                                 0,06                                                              

Sal, cominho e pimenta-do-reino a gosto G 0,0 0,00                                                                 0,00                                                              

Custo de 1Porção R$ 0,72                                                              

Ingredientes Unid. Quant. 8Porção Valor parcial 8Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

5 xícaras de chá de água fria - - - -

1 xícara de chá de fubá pré-cozido G 200 0,79                                                                 0,10                                                              

1 colher de sopa de azeite ou margarina G 16 0,10                                                                 0,01                                                              

1 tablete de caldo de carne G 10 0,23                                                                 0,03                                                              

300 g de carne moida G 300 3,30                                                                 0,37                                                              

3 colheres de sopa de óleo ou azeite Ml 43 0,26                                                                 0,03                                                              

1 cebola picadinha G 125 0,27                                                                 0,03                                                              

2 dentes de alho picadinhos G 8 0,53                                                                 0,07                                                              

2 tomates maduros picados G 200 2,00                                                                 0,25                                                              

1 caixinha de molho de tomate pronto G 340 2,89                                                                 0,36                                                              

1 xícara de água - - - -

1 tablete de caldo de carne G 10 0,23                                                                 0,03                                                              

Temperos a gosto: orégano, salsinha, pimenta - - - -

Sal se necessário G 0 0,00                                                                 0,00                                                              

Custo de 1Porção R$ 1,28                                                              

Refogado de couve

Nhoque de batata

Batata frita

Farofa

Polenta com carne moida
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Figura 5A– Receitas  
Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no Super Bom (2018). 
 

 

 

 

Ingredientes Unid. Quant. 6Porção Valor parcial 6Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1 kg de carne moída Kg 1 10,99                                                               1,37                                                              

1/2 moranga (abóbora amarela) G 1 0,27                                                                 0,04                                                              

450 g de requeijão pastoso G 450 4,48                                                                 0,75                                                              

Azeite para untar a forma Ml 0 0,00                                                                 0,00                                                              

Custo de 1Porção R$ 2,16                                                              

Ingredientes Unid. Quant. 5Porção Valor parcial 5Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

250 g de mandioca G 250 3,75                                                                 0,63                                                              

óleo suficiente para fritá-las Ml 0 0,00                                                                 0,00                                                              

6 dentes de alho grandes espremidos (quanto mais, melhor)G 23 1,60                                                                 0,32                                                              

sal a gosto ou fondor G 0 0,00                                                                 0,00                                                              

Custo de 1Porção R$ 0,95                                                              

Ingredientes Unid. Quant. 5Porção Valor parcial 5Porção (Unit.) Valor parcial 1Porção (Unit.)

1 kg de batata Kg 1 2,39                                                0,48                                             

1/2 xícara de leite G 200 0,60                                                0,12                                             

2 colheres (sopa) de margarina G 32 0,19                                                0,04                                             

sal a gosto G 0 0,00                                                0,00                                             

1 dente de alho espremido G 4 0,27                                                0,05                                             

Custo de 1Porção 0,69                                              

Ingredientes Unid. Quant. 8Porção Valor parcial 8Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

1 pé de alface limpa e picada G 200 0,60                                                                 0,08                                                              

10 colheres sopa de maionese G 150 1,04                                                                 0,13                                                              

4 colheres sopa de creme de leite G 61 0,91                                                                 0,11                                                              

Sal, cheiro verde picado a gosto G 0 0,00                                                                 0,00                                                              

3 laranjas sem película, sem sementes bem picadasG 330 0,99                                                                 0,12                                                              

Custo de 1Porção R$ 0,44                                                              

Ingredientes Unid. Quant. 6Porção Valor parcial 6Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

250 g de repolho cru picadinho G 250 0,32                                                                 0,05                                                              

2 ovos G 2 0,43                                                                 0,07                                                              

2 tomates picadinhos G 200 2,00                                                                 0,33                                                              

1/2 cebola picadinha G 125 0,27                                                                 0,05                                                              

50 g de queijo ralado G 50 3,59                                                                 0,45                                                              

1/2 xícara chá de óleo G 100 0,60                                                                 0,10                                                              

1/2 xícara de chá de farinha de trigo G 100 0,23                                                                 0,04                                                              

Sal G 0 0,00                                                                 0,00                                                              

Pimenta G 0 0,00                                                                 0,00                                                              

Cebolinha e salsa G 100 0,22                                                                 0,04                                                              

Custo de 1Porção R$ 1,13                                                              

Ingredientes Unid. Quant. 10Porção Valor parcial 10Porção (Unit.) R$ Valor parcial 1Porção (Unit.) R$

3 batatas médias G 210 0,50                                                                 0,05                                                              

2 cenouras médias G 160 0,32                                                                 0,03                                                              

200 g de vagem G 200 2,40                                                                 0,24                                                              

1 cebola pequena picadinha G 100 0,22                                                                 0,02                                                              

Azeitonas sem caroço a gosto G 100 1,80                                                                 0,18                                                              

Tomate picadinho a gosto G 100 1,00                                                                 0,10                                                              

250 g de maionese G 250 1,74                                                                 0,17                                                              

1 tablete de caldo de galinha G 10 0,22                                                                 0,02                                                              

1 sachê de sazón para legumes G 60 3,69                                                                 0,34                                                              

azeite a gosto G 0 0,00                                                                 0,00                                                              

Custo de 1Porção R$ 1,15                                                              

Salada maionese

Abóbora cozida no requeijão 

Mandioca frita 

Pure de batata

Salada de alface

Repolho ao forno 
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Figura 6A – Cardápio de Terça-feira a Sábado. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas no Super Bom (2018). 

Opção 1 Custo R$ Opção 2 Custo R$

Arroz branco 0,40                     Arroz integral 0,83                     

Feijoada 0,83                     Feijão preto 1,13                     

Bisteca assada 1,70                     Filé de frango grelhado com limão 1,73                     

farofa 1,07                     Refogado de couve 0,72                     

Mandioca frita 0,95                     Puré de batata 0,69                     

Salada de alface 0,44                     Salada de alface 0,44                     

Custos Gerais 0,15                     Custos Gerais 0,15                     

Custo Variável-Rateio 3 5,54                     Custo Fixo-Rateio 4 5,69                     

Preço de venda 3 13,00                   Preço de Venda 4 13,00                   

Opção 1 Custo Opção 2 Custo

Arroz carreteiro 2,17                     Arroz branco 0,40                     

Feijoada 0,83                     Feijão preto 1,13                     

Peixe frito 1,39                     Almôndegas 2,42                     

Polenta com carne moída 1,28                     Batata frita 1,33                     

Salada de maionesse 1,15                     Macarrão ao molho vermelho 1,48                     

Salada de alface 0,44                     Salada de alface 0,44                     

Custos Gerais 0,15                     Custos Gerais 0,15                     

Custo Fixo-Rateio 5 7,41                     Custo Fixo-Rateio 6 7,36                     

Preço de venda 5 13,00                   Preço de Venda 6 13,00                   

Opção 1 Custo Opção 2 Custo

Arroz branco 0,40                     Arro branco 0,40                     

Feijão pretro 1,13                     Feijão preto 1,13                     

Carne cozida 1,91                     Carne moída com pimentão 2,05                     

Lasanha de frango com queijo 3,10                     Lasanha de frango com queijo 3,10                     

Salada de alface 0,44                     Salada de alface 0,44                     

Custos Gerais 0,15                     Custos Gerais 0,15                     

Custo Variável-Rateio 7 7,13                     Custo Variável-Rateio 8 7,27                     

Preço de venda 7 13,00                   Preço de Venda 8 13,00                   

Opção 1 Custo Opção 2 Custo

Arroz branco 0,40                     Arroz branco 0,40                     

Strogonoff de frango 2,02                     Feijão preto 1,13                     

Abóbora cozida no requeijão 2,16                     Abóbora cozida no requeijão 2,16                     

Pure de batata 0,69                     Pure de batata 0,69                     

Repolho ao forno 1,13                     Bifé acabolado 2,13                     

Custos Gerais 0,15                     Custos Gerais 0,15                     

Custo Variável-Rateio 9 6,56                     Custo Variável-Rateio 10 6,67                     

Preço de venda 9 13,00                   Preço de Venda 10 13,00                   

Opção 1 Custo Opção 2 Custo

Arroz branco 0,40                     Arroz integral 0,83                     

Feijoada 0,83                     Feijão preto 1,13                     

Escondidinho de frango 2,63                     Strogonoff de frango 2,02                     

Farofa 1,07                     Lasanha de frango com queijo 3,10                     

Salada de alface 0,44                     Salada de alface 0,44                     

Custos Gerais 0,15                     Custos Gerais 0,15                     

Custo Variável-Rateio 11 5,52                     Custo Variável-Rateio 12 7,67                     

Preço de venda 11 13,00                   Preço de Venda 12 13,00                   

Terça-Feira

Quarta-Feira

Quinta-Feira

Sexta-Feira

Sabado
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Apêndice B 

 Questionário pesquisa de avaliação de empreendimento 

O questionário é parte da pesquisa de conclusão de curso de Ciências Econômicas da UFF-

Campos, intitulada VIABILIDADE ECONÔMICA E DIAGNÓSTICO DA IMPLANTAÇÃO DE 

UM RESTAURANTES EM CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, ressalta que todos os dados 

serão usados somente para fins acadêmicos e resguarda-se a identidade do entrevistado. 

O objetivo é colher informações para obter os indicadores econômicos e financeiros, afim 

de avaliar a viabilidade da implementação de restaurante em Campos dos Goytacazes, além desta 

finalidade, busca-se obter a opinião dos empresários do ramo para com o entendimento do que 

levou 400 restaurantes encerrarem suas atividades no início do ano de 2018. 

1. Local do restaurante? 

2. Função no restaurante? 

3. Como adquiriu o restaurante? 

4. Quantidade de Funcionários? 

5. Mais alguém da família trabalha no restaurante? 

6. O restaurante é sua principal fonte de renda? 

7. Receita média do restaurante por mês? 

8. Custo médio do restaurante por mês? 

9. Da sua receita total qual percentual é para impostos e/ou taxas? 

10. Há quanto tempo possui o restaurante? 

11. Seu restaurante está vinculado com alguma rede publicitária? (Ifood, cashback, Delivery 

much, entre outros) 

12. Costuma inovar? (Seja nos cardápios, infraestrutura, entretenimento, entre outros) 

13. Gasto médio com energia ao mês? 

14. Gasto médio com água ao mês? 

15. Gasto médio com gás ao mês? 

16. Gasto médio com telefone ao mês? 

17. Gasto médio com internet ao mês? 

18. Gasto médio com TV ao mês? 
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19. Gasto médio com material de limpeza? 

20. Gasto médio com aluguel 

21. Gasto médio com contador ao mês? 

22. Onde compra os produtos para preparar as refeições? 

23. Quantas refeições servem em média por dia? (Especificar se a quantidade está em pratos 

ou kg) 

24. Preço médio de venda dos pratos e/ou preço médio de venda por kg? 

25. No início do ano de 2018, uma média de 400 restaurantes encerraram suas atividades. Em 

sua opinião, o que levou esses restaurantes encerrarem suas atividades? 

 


