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RESUMO  
 

 A dificuldade em tomar decisões financeiras é tema recorrente de debate entre 

pequenos empreendedores, dessa forma  este trabalho trata da análise da decisão de 

repor ou não um produto através de financiamento bancário. Por meio da realização 

de um levantamento de dados históricos do produto referência foi possível prever e 

estimar as demandas dos 12 meses seguintes através de uma regressão linear. Após 

isso foi possível estimar o fluxo de caixa e indicadores resultantes da operação, assim, 

verificou-se a viabilidade da obtenção do crédito e investimento no produto, com a 

empresa conseguindo aferir lucro superior a duas vezes o valor do crédito em um ano 

de comercialização do produto.  

 

Palavras-chave: Financiamento bancário. Produtos financiados. Comercialização de 

um produto financiado.  
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1 INTRODUÇÃO  
1.1 Contextualização  
 

No sistema capitalista os protagonistas que tornam a vida que conhecemos 

realidade são as organizações, representadas principalmente pelas empresas 

privadas, além do setor público, e pelo terceiro setor. A sociedade necessita que as 

empresas privadas se desenvolvam e consigam gerar cada vez mais emprego e renda 

através da transformação dos recursos em produtos e serviços com demanda 

existente.  

Porém, ao tentar crescer, as empresas se esbarram em diversos entraves que 

freiam seu desempenho, como por exemplo a falta de capital de giro. Não possuir 

esse capital prejudica fortemente as negociações com fornecedores causando 

diretamente uma queda de rentabilidade do negócio, pois este capital é o utilizado 

para realizar os gastos e compras rotineiras do negócio.  

Mas o que deve fazer uma pequena empresa, quando for aberta com pouco 

capital, se seus resultados de faturamento indicam forte tendência de crescimento e 

os produtos comprados possuem um bom giro no mercado, mas essa empresa 

necessita de capital financeiro para crescer e comprar mais produtos, porém encontra 

entraves na disponibilidade existente em caixa?  

Neste sentido entra a captação de recursos com pessoas físicas e jurídicas, 

buscando sempre os juros mais baixos possíveis. Dessa forma, cercam também 

outras questões: como detectar quando vale a pena tomar um empréstimo para fazer 

determinado investimento em ativos de estoque? Qual deve ser o giro destes 

produtos? Qual deve ser a margem praticada? Quantas unidades devo vender por 

mês para conseguir zerar os custos do financiamento e começar a obter lucro com a 

operação? 

Considerando a importância do crédito bancário para o financiamento externo 

da empresa, é percebido que os financiamentos bancários têm impacto na capacidade 

de as empresas conseguirem financiamento externo por demonstrarem maior 

responsabilidade e credibilidade com instituições financeiras.  

A evolução do crédito está ligada diretamente ao desenvolvimento e 

crescimento da indústria, do comércio e dos serviços como um todo e com a recente 

ocorrência da pandemia do coronavírus nos anos de 2020 e 2021, o volume de crédito 



12 
 
para pessoa jurídica no Brasil chegou a 500 bilhões de reais em Dezembro de 2020, 

segundo dados divulgados pelo Banco Central, com diversas empresas possuindo a 

necessidade de conseguir financiamentos para se manter de portas abertas. 

O crédito é fundamental para o crescimento e desenvolvimento das empresas 

e consequentemente do país, o que pode ser claramente visto através da relação 

crédito privado / PIB (em %) comparada entre diversos países do mundo, exposta no 

gráfico abaixo.  

 

Gráfico 1 ― Relação entre crédito privado e PIB (em Percentual) 

 
Fonte: World Development Indicators (2016) 

 

Segundo dados do banco mundial de 2015, o crédito doméstico para o setor 

privado representava, nesse ano, 62% do PIB do Brasil, valor considerado baixo 

quando comparado a economias mais desenvolvidas. Nos países da OCDE, por 

exemplo, o mercado de crédito equivale a 122% do PIB e nos Estados Unidos o 

número é de 192% (relatório anual do banco mundial, 2015) 

Durante o período da pandemia do COVID-19 diversas empresas aumentaram 

suas dívidas visando principalmente a sobrevivência, porém outras, como é o caso da 

empresa do estudo de caso que será apresentado mais a frente que continuou 

buscando créditos, porém, para financiar seu crescimento de margem bruta e de 
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faturamento, gerando consequente lucratividade e buscou, através da criação de uma 

ferramenta construída em excel, ser assertiva na quantia tomada de empréstimo, bem 

como no destino que seria dado a esses recursos, visando assim, máximo 

aproveitamento dos recursos e tornar a operação de empréstimo uma operação 

lucrativa.  

Em meados do segundo semestre de 2021, após agravamento da terceira onda 

da pandemia e diversas decisões incorretas na gestão macroeconômica do país, o 

mercado de tabacarias não se recuperou, gerando queda nas demandas de todos os 

produtos da empresa – o que também foi influenciado pela distribuição em massa de 

um produto concorrente, os cigarros eletrônicos (segundo matéria publicada no portal 

Uol em 2021, 20% dos jovens fazem uso desse produto). Nesse momento de recuo 

do PIB brasileiro, durante o segundo semestre a empresa começou a contrair 

empréstimos para se salvar no mercado.  

Assim, introduz-se aqui a questão do financiamento tomado pelas empresas 

com a finalidade de recompra de produtos já presentes no portfólio da empresa.   

 

1.2 Formulação do problema 
 

O problema exposto neste trabalho é o da dificuldade de pequenas empresas 

tomarem decisão de repor um produto utilizando quase que integralmente recursos 

de terceiros, oriundos de financiamentos bancários.  

Busou-se nesse trabalho estudar o caso da empresa Martins LTDA. (nome 

fictício), para entender o funcionamento das compras e da gestão de estoque de uma 

empresa de pequeno porte (EPP), com 3 anos de funcionamento, que conseguiu 

escalar seu faturamento em cinco vezes durante esse período com investimento 

próprio baixo (Menos de R$10.000,00 para abrir o negócio), utilizando principalmente 

o financiamento através de pessoas físicas e bancos.  

Neste trabalho serão buscadas práticas exitosas existentes na gestão da 

empresa, bem como problemas e possíveis riscos enfrentados. Além disso será 

buscado compreender como deve se dar a relação de financiamentos externos com 

capital próprio na estrutura de capital da empresa, bem como fatores existentes na 

literatura que embasam a aquisição de crédito, além de fatores considerados pela 

empresa para a obtenção de crédito e estratégias utilizadas para obter as melhores 

taxas e condições junto às instituições. 



14 
 
1.3 Objetivo Geral  
 

O objetivo geral deste trabalho é buscar o modelo ideal de financiamento de 

compras financiadas por meio de linhas de crédito, através da realização de um 

estudo de caso de uma empresa de pequeno porte localizada em Brasília-DF. Neste 

estudo de caso é visada a aplicação de uma ferramenta que realiza a análise de 

viabilidade de crédito indicando o Valor presente líquido (VPL) da operação de compra 

e venda do produto, relacionando-a com as condições de empréstimo para a compra 

do produto. Essa ferramenta visa a facilitar o trabalho do empreendedor, 

demonstrando quanto é esperado que o produto venda, suas receitas, seus 

indicadores da operação e indicando se vale a pena tomar um crédito para acelerar o 

crescimento através dessa operação. 

 

1.4 Objetivos Específicos   
 

Entre os objetivos específicos buscados através desse trabalho tem-se: 

§ Encontrar a relação de lucratividade ideal do produto para lidar com o custo 

do crédito; 

§ Simular a compra e venda do produto, através de dados históricos reais 

§ Encontrar indicadores financeiros relativos à compra do produto; 

§ Encontrar um método de comparação entre as condições do crédito e os 

indicadores da compra e venda do produto; 

§ Demonstrar a viabilidade da utilização de crédito para expansão; 

 

1.5 Justificativa  
 

A justificativa principal deste trabalho é a má utilização do crédito por boa parte 

das empresas e a não validação numérico-financeira da decisão, levando a 

investimentos incorretos e mal calculados. Segundo dados do Sebrae-SP (2008), 62% 

das Micro e Pequenas Empresas desaparece antes de completar 5 anos de existência 

. De acordo com pesquisa da Fundação Universitária de Brasília (FUBRA) em 

conjunto com o Sebrae, publicada em 2004, a falta de capital de giro foi o principal 
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motivo apontado para fechamento das empresas, segundo 42% dos entrevistados e 

21% destacaram outros problemas financeiros. 

Uma tese que busca ser debatida no decorrer deste trabalho é: uma empresa 

bem administrada pode conseguir gerar lucros e se manter crescendo de forma rápida 

através de grande parte do capital investido ser constituído por capital de terceiros?  
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2 REVISÃO TEÓRICA 
 

Esta parte do trabalho é destinada a trazer uma síntese da literatura acadêmica 

a respeito do tema de análise financeira do financiamento de compras no ambiente 

brasileiro. A sessão possui uma introdução a respeito de onde no estudo das finanças 

empresariais se encaixa essa temática, trazendo um breve resumo a respeito das 

partes componentes desse ramo das finanças, além de ampla explanação a respeito 

do funcionamento das compras e dos financiamentos na realidade brasileira.  

A sessão 2 é divida em sessões que tratarão mais profundamente de subtemas 

específicos que circundam o assunto da temática principal do trabalho. São elas: 

Gestão financeira nas empresas, Gestão do capital de giro e de estoques, 

Funcionamento das compras em empresas brasileiras, rentabilidade proveniente das 

vendas, financiamentos para capital de giro no ambiente brasileiro, projeção de 

demanda, determinação da taxa de desconto e análise financeira da operação de 

compra financiada por capital de terceiros. 

Segundo Araújo e Machado (2007) as partes de composição do capital de giro 

são as seguintes: administração de duplicatas a receber, administração de estoques, 

análise de crédito, política de cobrança, política de compras e financiamentos de curto 

prazo. O estudo do trabalho ficará restrito à política de compras e financiamentos de 

curto prazo, trazendo apenas alguns tópicos relativos à administração de estoques, 

de forma a ser mais assertivo e objetivo nos conteúdos tratados. 

 

2.1 Gestão financeira nas empresas 
 

De acordo com Alves (1975) a gestão financeira tem por objetivo saldar as 

contas e maximizar o valor atual do lucro dos proprietários executando três funções 

básicas: planejamento e controle financeiro, levantamento de fundos e investimento 

de fundos.  

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2015), a gestão financeira, em termos de 

tempo, pode ser divida em curto prazo e longo prazo. O curto prazo é o período no 

qual os recursos e equipamentos da empresa e compromissos da empresa se 

encontram fixos, geralmente esse período é reconhecido pela literatura como sendo 

de um exercício, ou seja, um ano. 



17 
 

Longenecker, Moore e Petty (1997) afirmam que, dentre todas as funções da 

administração financeira dentro da pequena empresa, a mais importante é saber 

administrar o curto prazo.  

A administração eficaz do ativo de curto prazo (ativo circulante) e das fontes 
de financiamento a curto prazo (passivo circulante) é matéria de grande 
importância para a maioria dos proprietários de empresas pequenas... 
Nenhum tema financeiro é isoladamente mais importante para a pequena 
empresa que a administração de capital de giro. (LONGENECKER; MOORE; 
PETTY, 1997, p. 553). 

Longenecker et al. (2007) apontam também como princípio básico que governa 

o financiamento empresarial, o fato que quanto mais ativos uma empresa precisa, 

mais exigências de financiamento ela requer. Assim, uma empresa com rápido 

crescimento de vendas tem grande necessidade de ativos e, consequentemente, 

maior pressão para achar financiamento – e essa pressão pode ser intolerável se não 

for gerenciada cuidadosamente. 

Para vários autores, como Barbosa e Pinho (2016) e Modigliani e Miller (1963) 

os financiamentos são cruciais para as empresas conseguirem ter capacidade de 

investimento. Neste trabalho será abordado um tipo específico de financiamento, 

conhecido como financiamento bancário, que são os financiamentos tradicionais onde 

se adquire um montante que é pago com compensação de juros por meio de parcelas. 

Modigliani e Miller (1963) também trazem que o financiamento não é irrelevante para 

uma organização podendo gerar amplos benefícios, embora também possam ter 

custos, como por exemplo juros ou até mesmo a falência.  

Denis e Mihov (2003) também analisaram os diferentes tipos de dívida, 

explorando novas emissões. Esses autores encontraram que uma variável 

determinante para a capacidade de aquisição de empréstimo bancário é o risco de 

crédito que essa empresa possui, dessa forma, empresas com alto risco de crédito 

recorrem a empréstimos com instituições não bancárias, enquanto as empresas com 

menor risco de crédito conseguem recorrer a bancos credenciados.  

        

2.2 Gestão do capital de Giro e de estoques 
 

Dentro do capital de giro uma das contas mais movimentadas e de maior 

importância para as pequenas empresas que fabricam ou comercializam produtos é 
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o estoque. Isso se deve pelo fato de que na realidade de uma pequena empresa o 

caixa geralmente é movimentado muitas vezes no mês, sendo as compras realizadas 

suficientes para períodos menores, isso se dá principalmente pela insuficiência de 

capital. Dessa forma a gestão adequada de estoques pode ser determinante para a 

empresa possuir o produto em estoque no momento da venda, bem como encontrar 

a quantidade ideal de mercadoria a ser comprada, porém sem prejudicar a sua 

liquidez.  

Ching (2010) apresenta a gestão de estoques como um meio de reduzir os 

custos total associados com a aquisição e a gestão de materiais. Sendo a diminuição 

de custos uma preocupação geral entre as empresas. 

Neste sentido são realizadas as compras, que visam realizar uma manutenção 

do estoque ou a inclusão de novos produtos. Para financiar as compras as empresas 

podem se utilizar de créditos comerciais, concedidos pelos próprios fornecedores, o 

chamado popularmente de “prazo”, pode financiar com recursos próprios dentro da 

sua estrutura de capital ou pode buscar financiamentos bancários para financiar a 

compra. Neste estudo a ênfase é estudar essa relação existente entre financiamento 

bancário e o investimento em estoques. 

De acordo com os estudos de Barbosa e Pinho (2016) ficou evidenciado que 

empresas em anos iniciais de desenvolvimento tendem a ter um perfil mais endividado 

do que empresas mais maduras. Também ficou evidenciado que empresas de médio 

porte tendem a ter mais créditos comerciais do que empresas de tamanho pequeno 

ou micro. Isso pode ser explicado pelo fato de que empresas médias já estão mais 

organizadas e conseguem ter uma melhor relação com os fornecedores, muitos dos 

quais já estão com a empresa há muito tempo, tendo acesso a melhores negociações 

com estes. 

O estoque pode ser avaliado como um ativo com uma rentabilidade implícita, 

como demonstrado no livro “Estudo Analítico da Rentabilidade das Empresas”, onde 

Lopes de Sá (1971) faz referências à lucratividade implícita associada ao volume do 

estoque, classificando-o como disponibilidades ocultas no decurso das atividades 

operacionais, entendendo que a margem de lucro do estoque deve ser considerada.  

Porém, o estoque possui um limite de capacidade de gerar receitas, ritmo este 

que é ditado em uma empresa pelo setor de vendas, este setor é muitas vezes o único 

responsável pela entrada de recursos financeiros na empresa. A velocidade e a 

capacidade do estoque em gerar receitas pode ser mensurada por um indicador 
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denominado giro de estoque, que é calculado através da relação entre a demanda 

diária e o estoque médio (GIANESI; BIAZZI, 2011), que busca verificar quantas vezes 

em um período, normalmente um ano, o estoque se renova, quanto maior for esse 

indicador, mais rápida é a velocidade da empresa em escoar seu estoque e a 

necessidade de ele se renovar, a fórmula desse indicador se encontra expressa 

abaixo: 

Giro de estoque = Vendas totais ao dia/ Estoque médio 

Os dispêndios de ordem corrente representam todos os investimentos de curto 

prazo e se encontram contabilmente alocados no balanço patrimonial sob o título de 

ativo circulante - AC. Estes, podem ser financiados com recursos captados junto a 

fontes tanto de curto como de longo prazo (GITMAN, 2002). 

Quando fontes de longo prazo participam da estrutura de captações formatada 

unicamente ao sustento do Ativo Circulante, ocorre a combinação de direitos 

realizáveis cíclicos com liquidações não-cíclicas; trata-se de situação favorável à 

solvência (FLEURIET; BRASIL, 1993). 

Dessa forma, o estoque, como parte do ativo circulante segue a mesma lógica 

colocada pelos autores acima. Acrescenta-se ainda o fato de que o ativo circulante 

pode ser financiado tanto por recursos de terceiros (passivo), como financiado por 

recursos próprios (patrimônio líquido).  

       

2.3 Financiamentos para capital de giro no ambiente brasileiro 
 

O Brasil possui algumas linhas de crédito em cada instituição bancária voltadas 

para a finalidade da melhoria do capital de giro das empresas clientes. Com o 

desenvolvimento da pandemia do Coronavírus, em 2020 e 2021, diversas empresas 

necessitaram de créditos bancários para continuarem mantendo as operações, pois 

algumas, fechadas, não conseguiam faturar e outras, abertas, não conseguiam gerar 

demanda suficiente para pagar os custos e despesas mensais do negócio. Apenas 

uma pequena parte conseguiu se manter ou crescer e se desenvolver durante a 

pandemia (21% segundo dados da Faculdade Getúlio Vargas – O impacto da 

pandemia nos pequenos negócios 6ª edição).  
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Respondendo a esse aumento na demanda de crédito empresarial no país, o 

SEBRAE elaborou um levantamento intitulado de “Coletânea de Linhas de Crédito”: 

Principais linhas de crédito anunciadas pelas instituições financeiras. O documento 

teve sua última atualização em 03/04/2021 e traz uma relação dos principais produtos 

de crédito que estão sendo ofertados, de forma a auxiliar os empresários a tomar a 

melhor decisão de crédito para a sua empresa (Disponível no link: 

https://bit.ly/LinhasCreditoSebrae).   

As taxas de juros praticadas variam muito do contexto da operação, ou seja, do 

histórico do cliente com o banco, do fluxo de caixa existente na conta, se o crédito 

possui algum ativo como garantia (veículo, imóvel, duplicatas, etc), além de variar 

bastante também de acordo com o banco com o qual se está negociando, porém 

pode-se dizer que elas variam de cerca de 0,5% até 7% a.m para o caso de um 

negócio com fluxo de caixa negativo, sem garantias e com pouco relacionamento com 

o banco. Por causa de incentivos realizados pelos governos estaduais e federal muitas 

vezes bancos públicos ou de sociedade de economia mista podem conseguir gerar 

taxas de crédito mais baixas para seus clientes, realidade que era ainda mais presente 

durante os primeiros 15 anos do século XXI. 

 

2.4 Funcionamento das compras em MPEs brasileiras de comércio 
 

As empresas que comercializam produtos conseguem aumentar faturamento, 

dentre outras alternativas, através do incremento do seu mix de produtos. Para formar 

estes estoques ocorrem as compras. A escolha de produtos para compor o portfólio 

da empresa devem ser ligadas à demanda, rentabilidade e lucratividade, tópicos 

abordados melhor posteriormente. 

Porém, na realidade do mercado brasileiro as coisas ocorrem de forma mais 

complexa, segundo Biasio (2009) o comércio varejista enfrenta dificuldades na 

definição do seu mix de produtos, enfrentando algumas adversidades para conseguir 

colocar as suas condições, se destacando o aumento constante de concorrência, as 

reduções contínuas das margens, o ciclo de vida dos produtos cada vez menor e 

legislação tributária complexa.  

De acordo com Giorgini (1997), o acionista busca obter o retorno esperado 

sobre o investimento através da valorização da empresa e da repartição de lucros. 

Uma das formas de atingir este objetivo é através da comercialização de produtos que 
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proporcionem margens elevadas, e escolher e encontrar estes produtos tem sido uma 

tarefa cada vez mais difícil em função da redução das margens e do aumento da 

concorrência.  

Biasio (2009) traz que os fatores que influenciam a decisão de mix de marketing 

são diversos e podem ser divididos em dois grupos, fatores comerciais e fatores 

financeiros.  

Os fatores comerciais são dentre outros identificar os produtos que o 

consumidor mais deseja e suas características e especificações, estabelecer políticas 

de preço que permitam enfrentar a concorrência sem perder a competitividade e 

rentabilidade e definir volumes de compra e níveis de estoque (BIASIO, 2009). 

Dentre os financeiros se destacam o cálculo do custo líquido de compra, 

considerando-se todos os custos de compra e os créditos tributários pertinentes a 

cada produto, identificar e calcular todos os gastos que incidem na comercialização, 

calcular o investimento necessário para compra e aplicar corretamente a legislação 

tributária (BIASIO, 2009) 

O ciclo produtivo de uma empresa de comércio compreende o conjunto de 

atividades diretamente relacionadas à cadeia produtiva, impreterível para fazer chegar 

o bem até o cliente, e corresponde ao ciclo de compra e venda de mercadorias. Nos 

varejos lojistas, esse ciclo tem início quando é identificada a necessidade de aquisição 

de produtos, ou seja, de estoque (PONTE, 2001). 

A escolha de produtos para o estabelecimento diz respeito a satisfazer e 

fidelizar ou não o cliente. Tudo depende da seleção e combinação do mix de produtos 

que for escolhido. A aquisição de produtos é limitada, dentre outros fatores, pelo 

espaço físico e pela capacidade financeira, por este motivo uma boa escolha é 

essencial (PONTE, 2001).  

A literatura alerta que o dono do negócio deve ficar atento a uma grande 

armadilha que é oferecer produtos definidos de acordo com o seu gosto pessoal e 

padrão de consumo. É muito comum que a decisão de colocar ou não um produto à 

venda seja tomada com base me uma decisão intuitiva a respeito “do que sai e do que 

não sai”. Segundo este mesmo autor, a decisão a respeito da escolha da composição 

do mix de produtos deve levar em consideração uma série de restrições nessa 

decisão: mercadológicas (mínimo e máximos aceitos pelo mercado), disponibilidade 

financeira, capacidade produtiva, fornecimento de matéria prima, capacidade de 

estocagem de produtos, custos e capacidades de transportes.  
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Para concretizar a aquisição de estoques e o processo de compra, após a 

escolha dos itens que vão compor o mix de produtos, tem-se o contato com os 

fornecedores, a negociação de preços, prazos e data de entrega, para finalmente ser 

contratada a compra (PONTE, 2001). 

Ainda segundo o mesmo Ponte (2001), o ciclo de compra e venda pressupõe 

a realização de diversas atividades, que são ditas de suporte e propiciam que a 

atividade fim, ou seja, a comercialização do produto ou serviço, ocorra. Dessa forma, 

a realização da atividade de compra, requer a disponibilização de certos contextos, 

como recursos financeiros, espaço físico, equipamentos, pessoal, materiais diversos, 

e informações sobre as situações de estoque e de fornecedores atuando no mercado.  

Alguns autores como Levy e Weitz (2000) observam que a chave para o 

sucesso no varejo está em saber oferecer o produto certo, a preço certo, no lugar 

certo e na hora certa, assim, por conseguinte acaba-se obtendo lucro. Observa-se 

que o centro do sucesso gira em torno do produto, dessa forma, uma boa seleção do 

que será vendido é imprescindível. 

Para definir o melhor mix de produtos a ser adotado pela empresa não basta 

saber verificar se o produto terá saída ou não, nem somente saber calcular a margem 

bruta de venda deste produto. Além desses dois fatores é necessário entender da 

parte tributária e trabalhista relacionadas ao ciclo de compra e venda destes produtos, 

além de saber calcular a rentabilidade proveniente deste produto, considerando-se 

todos os custos e despesas inerentes à operação, incluindo o custo do dinheiro no 

tempo. Também não se pode deixar de calcular o investimento necessário para que 

se possa observar se o investimento no produto é superior ou inferior ao custo de 

oportunidade da empresa (BIASIO, 2009).  

A literatura traz que a importância da realização das compras corretamente é 

imprescindível para o sucesso da organização e uma compra equivocada pode causar 

impacto negativo nos resultados (CHAVES, 2002). A missão do setor de compras 

consiste em conseguir adquirir do meio externo da empresa, os materiais, produtos e 

serviços necessários para que tudo funcione corretamente.  

Ponte (2001) coloca também que a atividade de compra empresarial consiste 

em negociar nas melhores condições de preço, qualidade e prazo as mercadorias 

para que estas possam estar à disposição da área comercial.  

Além de se preocupar com a escolha do mix de produtos mais adequado para 

cada ponto de venda, tendo em vista a grande competição que existe no comércio 



23 
 
nos dias de hoje é necessário que as empresas possuam uma área de compras 

eficiente, já que gastos com aquisição de produtos podem representar mais de 70% 

do faturamento da empresa (RIGGS; ROBBINS, 2001). 

Porém, segundo Chaves (2002) os componentes que geram a decisão do que 

comprar não devem ser decididos unicamente pelo departamento de compras. 

Devendo haver a participação também de áreas como marketing, vendas e produção. 

É atribuição exclusiva do departamento de compras obter o produto/ material certo, 

nas quantidades corretas e no prazo adequado.  

De acordo com Leenders et al. (1989) apud Biasio (2009) existem nove 

objetivos da área de compras.  

§ Prover um fluxo ininterrupto de materiais, suprimentos e serviços 

necessários à operação da empresa; 

§ Manter o investimento em estoque de desperdício no nível mínimo; 

§ Manter um padrão de qualidade adequado; 

§ Selecionar e capacitar compradores eficientes; 

§ Padronizar, onde for possível, os itens adquiridos; 

§ Conseguir os menores preços; 

§ Melhorar o posicionamento competitivo da organização; 

§ Fomentar o relacionamento harmonioso com as outras áreas da 

organização; 

§ Acompanhar os objetivos de compra, com o menor custo administrativo da 

área.   

A seleção dos fornecedores é parte importantíssima do processo de compra. O 

fornecedor cada vez mais influencia e participa da performance geral da empresa 

contratante. Esse aumento da participação do fornecedor no resultado gera a 

necessidade do desenvolvimento de relacionamentos de parcerias. O motivo de esse 

aumento existir é principalmente o fato de que as empresas estão cada vez mais 

preocupadas na realização da atividade fim, repassando todas as outras atividade 

secundárias do negócio para terceiro, dessa forma as empresas vão se tornando cada 

vez mais dependentes do desempenho dos seus fornecedores, gerando 

relacionamentos estreitos confiáveis e duradouros. (KRAUSE; PAGELL; CURKOVIC, 

2001). 



24 
 

Nesse novo cenário, o desempenho dos fornecedores passa a exercer papel 

muito mais importante no desenvolvimento da qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos pelas suas empresas contratantes. A velocidade de um fornecedor pode 

afetar a habilidade de um fabricante em responder rapidamente às necessidades e 

exigências do mercado (MARTIN, 2000). Por essa razão, as empresas têm 

reconhecido a necessidade de selecionar fornecedores competentes para atender 

devidamente às requisições e desejos de seus clientes (BURT; DOBLER; STARLING, 

2003).  

Esse novo funcionamento do processo de compra tem tornado as organizações 

cada vez mais exigentes na contratação de fornecedores. No contexto atual, sente-se 

a necessidade de confiar plenamente nas capacidades da empresa fornecedora 

(McDERMOTT; HANDFIELD, 2000). Nesse sentido, as organizações têm criado e 

desenvolvido uma série de critérios para melhorar e fortalecer o processo de 

(VONDEREMBSE; TRACEY, 1999). 

Diversos métodos de seleção de fornecedores acabaram sendo desenvolvidos 

pela literatura, entre os quais temos desde modelos sofisticados com programação 

matemática até modelos de ponderação ou ainda mesmo métodos de apoio e decisão 

multicritério (CHAVES, 2002). 

Alguns dos métodos mais utilizados para selecionar fornecedores se 

encontram descritos abaixo:  

§ Ponderação linear: nesse modelo, pesos são atribuídos a cada critério, 

geralmente de forma subjetiva. A avaliação global de cada fornecedor é 

dada pela soma do seu desempenho nos critérios multiplicado pelos seus 

respectivos pesos (WEBER; CURRENT; BENTON, 1991); 

§ Programação matemática: o problema é formulado em uma função 

matemática objetiva a qual posteriormente é maximizada ou minimizada 

(DE BOER; LABRO; MORLACCHI, 2001); 

§ Modelo multicritério: ajuda o decisor a sistematicamente avaliar um 

conjunto de alternativas em relação a vários critérios (VINCKE, 1992); 

As organizações, que estão ficando a cada dia cada vez mais seletivas, 

traduzem as suas exigências em diferentes fatores de avaliação e julgamento. 

Atualmente, além do preço, prazo, qualidade, entrega e custo de frete, diversos outros 

critérios, tangíveis e intangíveis, vêm sendo considerados no processo de seleção de 
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fornecedores, tais como: capacidade tecnológica, compromisso, credibilidade, cultura 

organizacional, histórico de performances, dentre outros. (VIANA, 2012). 

A realidade brasileira possui como peculiaridade o fato de o processo de 

compra empresarial funcionar principalmente financiado através de créditos 

comerciais, ou seja, é comum por aqui os fornecedores concederem prazos de 

15/30/60/90/120 dias para que os clientes paguem pela mercadoria adquirida. Essa 

prática pode ser considerada a mais comum entre as empresas. 
 

2.5 Projeção de demanda 
 

De acordo com Werner (2004), é possível conceituar procura ou demanda 

como sendo a quantidade de determinado bem ou serviço que um consumidor está 

disposto a adquirir por determinado preço, em determinado período de tempo e em 

certa área geográfica. Quando se considera a demanda da coletividade, temos o 

conceito de demanda de mercado e assim é possível analisar também a demanda 

específica para a empresa, que será o viés adotado neste trabalho.  

Segundo Makridakis et al. (1998) realizar previsões de demanda é uma 

atividade bastante importante, que auxilia a determinar os recursos necessários para 

a empresa. 

Figura 1 - Equilíbrio de mercado 

 
Fonte: Pindych; Rubinfield, 2002. 

    

Para Pindych e Rubinfield (2002) a demanda (linha D na figura 1) varia de 

acordo com o preço do item e quanto maior for o seu preço, menor serão a quantidade 

de consumidores que estarão dispostos a demandá-lo. De forma alternativa, quanto 

menor for o preço, mais consumidores irão comprá-lo. Já a oferta (linha S no gráfico) 

aumenta conforme o preço aumenta e diminui conforme o preço diminui. As duas 
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curvas se interceptam no ponto de preço e quantidade de equilíbrio, no preço P0 as 

quantidades demandadas e ofertadas são exatamente iguais, não existindo escassez, 

nem excesso de produção.  

Segundo Troster e Mochón (1999), dentre os vários fatores que podem 

influenciar a demanda os mais importantes são a renda dos consumidores, o preço 

dos bens relacionados e as preferências dos consumidores. Esses fatores modificam 

constantemente a curva de demanda e consequentemente o equilíbrio de mercado.  

As técnicas de mensuração e projeção de demanda podem ser classificadas 

como probabilísticas (quantitativas) ou exploratórias (qualitativas), contudo é possível 

integrar os dois métodos para se obter maior acurácia. Para Abraham e Ledolter 

(1983) uma vez que as previsões envolvem eventos futuros e estes, por sua vez, 

envolvem a incerteza tem-se que as previsões, em geral, não são perfeitas. O objetivo, 

assim, é reduzir a incerteza e para produzir uma previsão com erro pequeno é 

necessário escolher a técnica mais adequada para a realidade do produto em 

questão.  

Para Pellegrini e Fogliatto (2000) ao menos dois tipos de informações devem 

estar disponíveis na elaboração de um sistema de previsão: dados estatísticos e 

julgamento de especialistas. Os dados estatísticos serão utilizados na modelagem e 

previsão da demanda e o julgamento dos especialistas é essencial para validação 

e/ou ajuste posterior desses dados. 

Segundo Makridakis et. al. (1998), quando há utilização de dados estatísticos 

deve-se iniciar traçando gráficos para uma inspeção visual. Por meio dessa inspeção 

é possível verificar tendências, padrões, ciclos e sazonalidades. Essa análise visual 

facilita a escolha do método quantitativo mais adequado.  

As técnicas probabilísticas podem ser divididas em intrínsecas e extrínsecas. 

As intrínsecas (Temporais) são: médias móveis, suavização exponencial, projeção de 

tendências e decomposição. As extrínsecas (econométricas) são: regressão simples, 

regressão múltipla e Box & Jenkins (WERNER, 2004).  

Além das citadas anteriormente, temos a categoria das técnicas exploratórias 

ou qualitativas, dentre estas se destacam: Método delphi, Júri de executivos, Força 

de vendas e analogia histórica.  

Neste documento irão ser explicadas de forma breve algumas destas 

metodologias, que são mais amplamente utilizadas e merecem maior destaque.  
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O método das médias móveis é amplamente utilizado em previsões de diversos 

tipos, consiste em um método simples quantitativo de previsão de demanda. Através 

deste método, são levantados os dados históricos relativos aos últimos períodos 

transcorridos, podendo ser dias, semanas, meses ou até mesmo anos. A principal 

vantagem deste método é a baixa necessidade de um amplo espectro de dados e sua 

facilidade de cálculo. A média móvel pode ser simples ou ponderada, no caso da 

média ponderada, são atribuídos pesos de acordo com a proximidade histórica de 

cada período comparativo. 

A suavização exponencial, dentre as técnicas quantitativas de previsão de 

demandas de curto prazo, exibe particularidades destacadas por Novaes et al. (2008), 

como (1) ser um método de implementação simples; (2) ser considerado, atualmente, 

de grande acurácia entre os modelos concorrentes de sua classe (BALLOU, 2001); 

(3) exigir apenas uma pequena quantidade de dados para sua aplicação e (4) ter a 

propriedade de ser auto adaptável às mudanças na série de dados. No Método de 

Suavização Exponencial atribuem-se pesos diferentes a cada observação, com maior 

peso para as observações mais recentes (MCCLAVE; BENSON; SINCICH, 2004). 

Na decomposição, os períodos do ano são decompostos segundo a 

sazonalidade. Esta é considerada como um desvio dos valores médios da série, 

respondendo ao estímulo de uma tendência, que pode representar um crescimento 

ou decrescimento das vendas do produto com relação ao período anterior.  Exemplo: 

Venda de casacos em julho/2003 = Vendas em julho/2002 + Tendência.  

Segundo o professor a literatura, a forma mais usual de inclusão da 

sazonalidade nas previsões da demanda, consiste em obter o índice de sazonalidade 

para os diversos períodos, empregando a média móvel centrada, e aplicá-los sobre o 

valor médio (ou tendência) previsto para o período em questão.  

A análise de regressão é uma forma de prever algum resultado, relacionando-

o com a variável independente, buscando, através do coeficiente da variável preditora, 

responder a questões como:  

§ Quais fatores que mais importam na previsão de demanda? 

§ Como esses fatores interagem uns com os outros?  (LIMA JUNIOR, 2015). 

A regressão linear, que é a mais utilizada para prever a demanda, estima os 

coeficientes da equação linear através de uma (simples) ou mais variáveis (múltipla). 

Assim, pode-se prever as vendas com base no tempo transcorrido, como também é 
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possível acrescentar outra variável aí, que poderia ser o número de vendedores na 

rua atuando também, no caso da regressão múltipla (LIMA JUNIOR, 2015). 

A regressão nasce da tentativa de relacionar um conjunto de observações de 

certas variáveis designadas genericamente por Xk (k=1..n), com as leituras de uma 

certa grandeza Y. No caso da regressão linear, está subjacente uma relação do tipo: 

𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑥𝑘 + 𝑒 (LIMA JUNIOR, 2015) 

De acordo com Matos (1995) O objetivo da regressão linear pode ser gerar uma 

explicação, que é uma relação matemática que indica, mas não prova causa e efeito) 

ou gerar uma previsão (obter uma relação que nos permita, perante futuras 

observações das variáveis X, prever o correspondente valor de Y, sem necessidade 

de o medir).  

A regressão linear é utilizada para prever demandas no caso de empresas que 

possuem produtos em uma crescente ou decrescente temporal linear. Lembrando que 

não existe necessidade de esse movimento possuir características perfeitas, pois na 

fórmula da regressão linear que associa a variável Y com a variável x é previsto um 

erro, que visa ser ajustado para a elaboração da linha de tendência (LIMA JUNIOR, 

2015). 

Os modelos Box-Jenkins levam em consideração Morrentin e Toloi (1987), que 

dizem que uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no 

tempo e são compostas por quatro elementos: tendência (que identifica o sentido de 

deslocamento da série), ciclo (descreve um movimento ondulatório periódico), 

sazonalidade (alteração constante durante período inferior a um ano) e ruído aleatório 

ou erro (representa a variabilidade intrínseca que não pode ser modelada).  

Segundo Fava (2000), os modelos Box-Jenkins resultam da combinação de 

três componentes ou filtros: O componente autorregressivo (AR), o filtro de integração 

(I) e o componente de médias móveis (MA). Uma série pode ser modelada pelos três 

filtros ou apenas por um subconjunto deles.  

Desde meados do século XX, diversos métodos que se utilizam da opinião de 

especialistas para validar suas hipóteses e descobertas surgiram e o mais popular é 

o Delphi, oriundo do nome do projeto desenvolvido pela Rand Corporation e cuja 

inspiração se deu pela antiga mitologia grega sobre o antigo oráculo de Delfos, 

dedicado a Apolo (LIMA et al., 2008).  

De acordo com seus precursores, Dalkey e Helmer (1963), o método Delphi 

tem como objetivo obter o mais confiável consenso de opiniões de um grupo de 
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especialistas, por meio de uma série de questionários intensivos, intercalados por 

feedbacks controlados de opiniões. Assim, a partir desse desenvolvimento 

metodológico, o Delphi é compreendido como uma técnica sistemática para coletar a 

opinião, válidas cientificamente, de especialistas sobre determinado assunto 

(DALKEY, 1969).  

Para Rowe e Wright (2001), a opinião dos especialistas é frequentemente 

necessária na tarefa de previsão, principalmente pela escassez de dados necessários 

para as previsões estatísticas. E mesmo quando os dados são obtidos de forma 

estatística muitas vezes são ajustados de acordo com a opinião dos especialistas 

(BUNN & WRIGHT, 1991). 

Independente das condições de previsão, a opinião dos especialistas é 

bastante utilizada. Nos EUA foi realizada uma pesquisa por Dalrymple (1987) sobre 

como as empresas preparavam suas previsões de demanda e descobriu-se que a 

opinião da força de vendas era o método mais utilizado. Neste método simplesmente 

são colhidas as opiniões da força de vendas por meio de uma discussão realizada e 

obtém-se um consenso, caso este não seja possível, é realizada a média das 

previsões do setor.  

 

2.6 Rentabilidade e lucratividade proveniente das vendas 
 

O objetivo dessa sessão é introduzir conceitos que serão utilizados para definir 

como um produto é considerado mais lucrativo ou rentável pela ferramenta e como 

serão comparados.  

No aspecto de lucratividade das vendas busca-se analisar o quanto as vendas 

de determinados produtos impactam no resultado financeiro da empresa e de que 

forma que esses produtos influenciam na lucratividade, entendendo por exemplo, o 

que seria um produto que gera prejuízos para a empresa e quais seriam os produtos 

mais lucrativos.  

A lucratividade como expressão do resultado econômico pode ser considerada 

o objetivo de toda empresa. Muitos empresários pequenos entendem que a geração 

caixa é um sinônimo de lucratividade, uma empresa com fluxo de caixa positivo seria 

assim considerada uma empresa lucrativa e uma empresa lucrativa seria uma 

empresa rentável. Porém, a teoria contábil e econômica aborda de forma profunda 
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essa temática, estabelecendo claramente a distinção entre os dois conceitos e 

atribuindo a cada um sua função e importância. 

“A Lucratividade é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de 

valor percentual e que indica qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o 

trabalho que desenvolve.” (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE).  

Conforme Galhardo (2012), a lucratividade é o percentual do lucro de uma 

empresa em relação ao faturamento (ou vendas) da mesma, em um determinado 

período. Por exemplo, com faturamento de 100 mil reais e lucro de 12 mil reais, a 

lucratividade será de 12%. Quando tratamos da lucratividade de um produto em 

específico estamos nos referindo ao percentual que a margem de contribuição 

representa no valor unitário vendido.  

Já a rentabilidade proveniente das vendas leva em consideração o quanto se 

obteve de retorno a partir de um investimento para aquisição ou produção deste 

produto, incluindo aí maquinário, matéria prima e demais itens necessários 

especificamente para o produto. Para Ross et al. (2008) a rentabilidade é uma medida 

de eficiência que está relacionada com o retorno por unidade monetária investida. De 

acordo com essa métrica um produto que possuí menor margem de lucro pode ser 

mais rentável a depender do volume total deste produto transacionado pela empresa 

no período, aumentando os recebimentos de caixa no período. 

Os principais índices de rentabilidade são a TRPL e a TRI, porém apenas a 

última pode ser utilizada para produtos específicos, pois inexiste patrimônio líquido 

relativo a apenas um produto, somente para a empresa como um todo:  

§ Taxa de retorno sobre o patrimônio líquido (TRPL) 

TRPL = !"#$%	'í)"*+%
,-.$*/%0*%	'*)"*+%

 * 100 

§ Taxa de retorno sobre o investimento (TRI); 

TRI = !"#$%	'í)"*+%
1.*2%	.%.-'

 * 100 ou TRI = Margem líquida * Giro do ativo 

 

Ludícibus (2010, p. 109) considera a taxa de retorno sobre o Investimento um 

dos índices individuais mais importantes da análise de balanços, segundo o autor:  
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Por que representa a medida global de desempenho da empresa e leva em 
conta todos os fatores envolvidos. Este quociente deveria ser usado como 
grande teste geral de desempenho de uma empresa, numa base comparativa 
entre os resultados obtidos e a meta desejada de retorno. A análise dos 
desvios e a investigação de todos os fatores que podem ter ocasionado os 
desvios nos dão um grande entendimento do mecanismo empresarial.  

Segundo Reis (2009, p. 306), a Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

“Mede quanto retornará de lucro ao acionista para cada unidade monetária investida 

na empresa”. Dessa forma fica nítida a capacidade de geração de receita a partir do 

investimento realizado no negócio. 

Cutti e Hofmann (2020) trazem outro indicador que também pode ser 

considerados de rentabilidade, que se encontra expresso abaixo: 

- ROI (retorno sobre o investimento) = !"#$%	'í)"*+%
1.*2%	3%.-'

  

Um método bastante utilizado para identificar produtos que necessitam de 

maior atenção de manutenção de estoque é a curva ABC. Este método possui 

diversas aplicações no âmbito da administração, sendo necessariamente usada para 

estratificar algum grupo grande e heterogêneo. Entre as aplicações adotadas 

comumente tem-se o seu uso para gestão estratégica de clientes ou produtos / 

famílias de produtos, analisando aqueles que representam parte mais significativa do 

faturamento da empresa. Na definição das classes, deve-se obedecer apenas a 

critérios de bom senso e conveniência com as porcentagens podendo variar de caso 

para caso, de acordo com as diferentes necessidades de tratamentos administrativos 

a serem aplicados (DIAS, 2010). 

No caso deste estudo, a aplicação da técnica poderia ser feita de forma 

extensiva para a margem de contribuição obtida no desempenho de vendas de cada 

produto. A margem bruta pode ser entendida como a parte do faturamento do produto 

que sobra após serem descontados todos os custos variáveis deste. Dessa forma, 

seria possível assim obter categoricamente os produtos mais rentáveis da empresa 

divididos nas três classes previstas na metodologia (A, B e C).    

Existem dois principais custos que devem ser considerados quando estamos 

tratando da rentabilidade proveniente das vendas quando o capital para o 

financiamento dessa operação advém de créditos bancários.  

O primeiro custo, que é intrínseco ao crédito bancário é o próprio custo do 

financiamento, expresso pelos Juros reais. É sempre importante se atentar ao valor 
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real destes juros, pois diversas vezes os bancos colocam outras taxas dentro do 

cálculo, específicas em cada banco, uma que está presente em diversos bancos 

privados por exemplo é a “Tarifa de Abertura de Crédito – TAC”. 

O segundo custo a ser observado é o do valor da prestação (PMT), este valor 

engloba o pagamento de parte do principal tomado emprestado acrescido dos juros 

mensais.  

Uma outra forma de analisarmos a lucratividade proveniente das vendas é 

analisando o ponto de equilíbrio da transação de compra de uma mercadoria. 

Segundo Betiol, Tanahara e Franco (2011) O Ponto de Equilíbrio nada mais é que o 

ponto onde a empresa se equilibra; sua finalidade é mostrar ao gestor qual seria o 

faturamento que a empresa deveria atingir para operar sem prejuízos.  

Megliorini (2001) define que Ponto de Equilíbrio é o momento em que foi 

atingido um nível de vendas no qual as receitas geradas são suficientes apenas para 

cobrir os custos e as despesas. O lucro começa a ocorrer com vendas adicionais, 

após ter atingido o Ponto de Equilíbrio. Normalmente esse conceito está associado à 

empresa como um todo, porém aqui considera-se apenas os custos oriundos da 

operação de empréstimo e de compra e venda do produto em questão, entendendo 

assim, que os custos fixos da empresa não fazem referência a este produto apenas e 

que a retirada deste produto do mix da empresa não acarretaria em diminuição dos 

custos fixos.  

De acordo com Megliorini (2001), margem decontribuição representa a 

contribuição dos produtos para cobertura dos custos e despesas fixos. Quando o 

montante de margem de contribuição se igualar ao montante de custos e despesas 

fixos, temos o Ponto de Equilíbrio. 

O gráfico 2, abaixo, ilustra o que viria a ser o ponto de equilíbrio.  
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Gráfico 2 – Ponto de equilíbrio 

 
Fonte: FERNANDES, 2016. 

 

2.7.  Determinação da taxa de desconto 
 

Para ser analisada a rentabilidade e lucratividade de uma operação de crédito 

em conjunto com outra de compra/ venda o conhecimento a respeito dos conceitos de 

custo de capital se faz bastante necessário. 

Custo de capital é o retorno mínimo desejado pelos investidores (Pessoas 

físicas ou jurídicas) para que a operação seja considerada atrativa. Para calcular o 

custo de capital podem ser utilizado diversos métodos, desde a taxa mínima de 

atratividade (calculada pelo custo de oportunidade) ou o cálculo do CAPM por meio 

do WACC, este último sendo considerado mais correto na determinação da taxa de 

desconto para o fluxo de caixa operacional. A fórmula do WACC se encontra abaixo: 

𝑟 = 𝐾𝑒 ∗ 4
456

+ 𝐾𝑑 ∗ 6
456

	                      

 

Sendo: 

Ke : Custo do capital próprio 

Kd : Custo do capital de terceiros 

E : Valor total do capital próprio 

D : Valor total do capital de terceiros 

E + D: Valor total da empresa 

 

Na determinação da taxa de desconto pelo custo médio ponderado de capital, 

o custo da dívida, bem como o valor total do capital próprio e capital de terceiros 

devem ter seus valores correspondentes ao valor de mercado (MACHADO, [20--]). 
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Para encontrar o Custo do capital de terceiros (Kd) é possível realizar uma 

média ponderada das taxas de juros dos contratos de dívidas que foram assumidas. 

Para encontrar o custo do capital próprio (Ke) devemos utilizar ou o modelo de taxa 

mínima de atratividade, que considera o custo de oportunidade do mercado, ou o 

modelo do CAPM, exposto abaixo:  

𝑟 = a𝑏𝑟 + 	𝑅𝑓 + 		 b	 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)     
 

Onde: 

 Rf = Taxa livre de risco 

Rm = Taxa de retorno para uma carteira de mercado 

abr = Risco Brasil 

b = Beta, que representa o risco não diversificável. Inerente a todos do mesmo 

mercado da empresa e mede a sensibilidade do retorno de um ativo em relação a 

variações no retorno de mercado. 

Segundo ASSAF et al. (2008): 

O custo total de capital de uma empresa representa as expectativas mínimas 
de remuneração das diversas fontes de financiamento (próprias e de 
terceiros) lastreando suas operações. É um conceito essencial para toda 
decisão financeira e pode ser entendido como o retorno médio exigido para 
toda a empresa. O custo de capital para uma empresa pode ser usado como 
uma medida de avaliação da atratividade econômica de um investimento, de 
referência para a análise de desempenho e viabilidade operacional e de 
definição de uma estrutura ótima de capital. 

2.7 Análise financeira da operação de compra financiada através do capital 
de terceiros 

 

De acordo com Ross et al. (2013) ao analisar um investimento proposto não se 

incluem custos com juros ou demais custos de financiamento, como dividendos ou 

parcelas do principal da dívida porque se está interessado no fluxo de caixa gerado 

pelos ativos do projeto e os juros são um componente do fluxo de caixa para os 

credores e não do fluxo de caixa dos ativos. 

Dessa forma, as operações de compra e venda e de financiamento são duas 

operações interdependentes, onde ocorrem de forma separada, porém uma pode 

interferir na análise de benefícios da outra, ou seja, se, no fim, vale a pena adquirir o 

crédito para investir no produto. 



35 
 

Assim, o que deve ser analisado são os fluxos de caixa resultantes de ambas 

as operações, para fazer isso primeiramente devem ser projetadas as demonstrações 

financeiras, para preparar essas demonstrações precisamos de uma projeção de 

vendas unitárias, preço de venda por unidade, custo variável por unidade e custos 

fixos totais, além do investimento necessário em capital de giro para suportar a 

diferença entre contas a receber e contas a pagar, o Capital circulante líquido (Ross 

et al., 2013). Segundo os mesmos autores primeiro se organiza a demonstração de 

resultados projetados, não descontando qualquer despesa de juros, pois estes são 

despesas de financiamento e não componentes do fluxo de caixa operacional.    

Preparar balanços patrimoniais simplificados contendo ativo e passivo 

circulante auxilia na verificação das eventuais exigências de capital do projeto. A 

fórmula para encontrar o fluxo de caixa do projeto pode ser expressa a seguir: 

FC do projeto = FCO – Variação no CCL – Gastos de capital do projeto 

Gastos de capital podem ser conceituados como aqueles referentes à 

aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição 

de participações acionárias, compra de imóveis e concessão de empréstimos 

(CHAVES, 2002).  

Ross et al. (2013) indicam a realização da análise de viabilidade do 

investimento, o cálculo e análise do VPL e da TIR, além do ponto de equilíbrio contábil.  

Para que a análise seja realizada corretamente é imprescindível que a estimativa de 

demanda seja realizada corretamente, além de outras variáveis de entrada como por 

exemplo a determinação correta da taxa de desconto.  

A primeira análise comparativa que deve ser feita com as duas operações é 

comparar a TIR encontrada anteriormente com a taxa efetiva de juros obtida junto à 

instituição financeira, o valor da TIR deve ser superior à taxa de juros bancária para o 

crédito ser atrativo como única fonte de financiamento para o projeto.  

É importante que, ao se considerar os fluxos de caixa do projeto não se 

considerem os chamados custos irrecuperáveis. Custos irrecuperáveis são custos que 

já foram incorridos e não podem ser recuperados (MCAFEE, MIALON & MIALON, 

2010). De acordo com a literatura, um indivíduo deve ignorar custos irrecuperáveis 

para tomar uma decisão racional, já que os custos já foram incorridos e não há nada 

que possa ser feito. De fato, custos irrecuperáveis não deviam assumir qualquer papel 
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em nenhum processo orientado para resultados, racional ou qualquer outro 

(FRIEDMAN et al., 2007). 

Outro fator importante é a rentabilidade total da operação ser positiva, dessa 

forma, as receitas de caixa decorrentes da operação têm que ser maiores do que as 

gastos totais. Além disso, para analisar a rentabilidade também deve-se ter que o 

lucro total do projeto deve ser superior à quantidade de desembolsos necessários 

para pagar o financiamento.  
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA   
 

Ela foi operacionalizada através da coleta de dados no software ERP 

(Enterprise Resource Planing) utilizado pela empresa, Conta Azul, a partir dos dados 

de desempenho histórico de vendas dos produtos e também do histórico de obtenção 

de crédito da empresa. Após isso foram realizados testes de projeção de demanda 

para o produto que representa 60% do faturamento da empresa (Tabaco em 

embalagem plástica para 35 gramas). Em seguida foi realizado o preenchimento dos 

fluxos de caixa futuros baseados nessa demanda e na oferta de empréstimo existente 

para a empresa e simulada uma necessidade de recompra de embalagens (Operação 

que movimenta mais recurso financeiro na compra deste produto). Após isso é 

encontrada a TIR, o VPL, o ponto de equilíbrio financeiro da operação conjunta.  

Esta ferramenta só foi começar a ser desenvolvida no início do ano de 2021, e 

foi sendo aperfeiçoada no decorrer do desenvolvimento deste trabalho. A planilha foi 

sendo desenvolvida e se estrutura a partir de conceitos financeiros tradicionais como: 

Fluxo de caixa, taxa de desconto, TIR, VPL, ponto de equilíbrio contábil, ponto de 

equilíbrio financeiro e a partir de premissas consideradas necessárias para o bom 

desenvolvimento do trabalho financeiro empresarial, como por exemplo a premissa 

dos custos financeiros perdidos, necessária para correta aplicação e manuseio da 

ferramenta.  

 

3.1 Tipologia e descrição geral dos métodos de pesquisa  
 

A caracterização desta pesquisa é do tipo Estudo de caso qualitativo, descritiva, 

com o objetivo de se aprofundar no tema de financiamento de estoque através do 

crédito bancário. O estudo de caso tem sua aplicação quando é buscada uma 

compreensão extensiva e com mais objetividade e validade conceitual a respeito do 

caso estudado, sem necessariamente haver uma inferência ou generalização para as 

suas conclusões.  

Uma pesquisa descritiva é caracterizada por visar descrever algo, ou seja, nela 

é feita uma análise minuciosa e descritiva do objeto do estudo. Neste tipo de pesquisa 

não há interferência do pesquisador no fenômeno analisado. No caso, o objeto de 

pesquisa é a empresa Martins LTDA e o objetivo é descrever a eficiência da 
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ferramenta para analisar conceitos financeiros frente ao investimento feito em 

produtos e fluxos de caixa futuros, analisando de forma conjunta o fluxo de caixa dos 

empréstimos com o da compra e venda de produtos e indicando a viabilidade da 

continuidade do produto com recursos de terceiros.  

Para melhor demonstração dos dados e análise de cada caso foi elaborada 

uma ferramenta em excel de forma que seja ilustrada a conexão entre o fluxo de caixa 

do crédito e o fluxo de caixa da operação comercial com a mercadoria adquirida, 

calculando indicadores financeiros.  

A ferramenta necessita que seja realizada uma análise prévia de dados de 

demanda, visando gerar uma previsão fidedigna baseada no desempenho de vendas. 

Além disso, a ferramenta considera oscilações padrão na demanda e em seguida 

calcula dados como o Valor presente Líquido, TIR, Ponto de equilíbrio contábil, ponto 

de equilíbrio financeiro, lucro bruto e fluxo de caixa futuro da operação. Um objetivo 

desta ferramenta é evitar que o saldo de caixa da operação de crédito em conjunto 

com a operação de compra e venda fique negativo em algum mês de forma 

inesperada, gerando perdas para a empresa.  

 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área, indivíduos objeto do 
estudo 

 

A organização de estudo é a Martins e Cia Ltda (nome fictício), uma pequena 

empresa, com faturamento anual de cerca de R$ 620.000,00 em 2021 e atualmente 

com 5 colaboradores. A empresa é sediada em Brasília-DF, mas possui mais de 150 

pontos de venda espalhados pelas 5 regiões do Brasil. O mercado que a empresa 

atua é o de atacadista de produtos de tabacaria. 

A empresa possui os departamentos de design de produtos, administrativo, 

financeiro, marketing, vendas e operações, sendo cada colaborador participante ativo 

de mais de um departamento em geral, atualmente possui 19 produtos em seu 

portfólio, mas já possuiu mais de 25, porém acabou cortando produtos que 

apresentavam pouco giro e margem bruta de vendas inferior a 40% para lojas. A 

empresa vem buscando maximizar suas vantagens competitivas através do design, 

pensando novos produtos únicos no mercado nacional e mundial, entre os próximos 

planos estão também a expansão para o mercado internacional, a empresa já possui 

registro para exportação pelo SISCOMEX, órgão competente para esse registro. 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO  

Nesta sessão são primeiramente é explicada a ferramenta e seu funcionamento 

para em seguida serem explanados os resultados da simulação financeira realizada 

com o produto, ela está subdivida em sessões que tratam de pontos específicos da 

análise da operação. Começando na estimativa da demanda e terminando nos 

indicadores financeiros com suas análises.  

O instrumento de pesquisa utilizado é uma planilha confeccionada pelo 

software Excel, com dados extraídos principalmente do software ERP “Conta Azul”. 

Nela, primeiramente são projetados os fluxos de caixa para as duas sub operações 

em separado (Crédito e compra/venda de produtos), respeitando a interdependência 

entre elas, ou seja, deve-se calcular o fluxo de caixa futuro estimado da operação de 

compra e venda e uma segunda tabela voltada para as entradas e saídas oriundas do 

crédito. 

Primeiramente, o usuário da ferramenta deve inserir as informações relativas à 

proposta de crédito recebida da instituição bancária e em seguida realizar a estimativa 

de demanda do produto em questão, a ferramenta necessita saber também os custos 

da compra inicial do produto (compra de embalagens, produtos acabados, matéria 

prima, etc) e o custo unitário variável do produto, em seguida devem ser previstos as 

saídas de caixa relativos aos pagamentos de fornecedores para um horizonte 

temporal de 12 meses.  

De posse dessas duas tabelas de fluxo de caixa deve-se uni-las para que elas 

formem um só fluxo de caixa estimado. A partir desses valores, após efetuar alguns 

descontos devido à perda de valor do dinheiro no tempo, podemos calcular os 

principais indicadores financeiros de investimentos, como por exemplo a Taxa interna 

de retorno (TIR), o Valor Presente Líquido (VPL), Retorno sobre o investimento (ROI) 

e Taxa de retorno sobre o investimento (TRI).  

O conceito que fundamenta o valor do dinheiro no tempo é de que uma unidade 

monetária hoje vale mais que esta mesma unidade monetária num período futuro, pois 

é adicionada pelo valor do serviço da dívida. Assim, R$1.000 hoje valem mais do que 

R$ 1.000 daqui a um mês. Dessa forma, para calcular o valor da taxa de desconto a 

ferramenta possui um espaço para que se possa calcular o WACC da empresa e, 

assim, obter uma taxa de desconto de acordo com a realidade da empresa.  
Padoveze (2015) destaca que a inflação é outro fator que influencia o valor da 

moeda no tempo, pois esta leva a perda do poder aquisitivo da moeda. Caso haja 
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inflação numa economia, os preços tendem a aumentar no transcorrer do tempo. 

Dessa forma, a inflação é o valor utilizado como custo do capital próprio. 

No mercado de investimentos existem inúmeras opções para que se realize o 

investimento, desde opções sem nenhum risco e retorno esperado menor, até 

operações com risco alto e retorno esperado maior. Dessa forma, o investidor deve 

possuir informações suficientes sobre as rentabilidades de diversos investimentos, 

essas opções são chamadas de oportunidades de investimento. 

A ferramenta deve auxiliar tanto na estimativa de demanda de produtos 

similares, quanto na estimativa de fluxos de caixa futuros, tornando a decisão de 

investimento em estoque menos subjetiva e mais objetiva de acordo com números 

embasados na realidade vivenciada pela empresa.  

A subjetividade é um fator que ronda bastante as decisões, principalmente de 

pequenas empresas, que não possuem especialistas no seu quadro em áreas 

consideradas estratégicas para a competitividade nos dias de hoje. Quanto a decisões 

financeiras, pode-se dizer que dificilmente cálculos estão presentes na realidade 

dessas empresas, dessa forma, essa ferramenta visa facilitar o processo decisório no 

caso particular da empresa em estudo. 

A ferramenta deve funcionar muito bem com todos os tipos de empresas, pois 

a visualização do fluxo de caixa segue o mesmo princípio independente do produto 

comercializado, bem como o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro e contábil 

também independem desta questão.   

 

 

4.1 Estimativa da demanda 
 

 Para ser possível que a ferramenta funcione plenamente, é necessária a 

realização de uma boa estimativa de demanda para que sejam inseridos os dados 

corretos e não enviesados.  

 Na exemplificação do funcionamento da ferramenta foi utilizado como teste o 

produto nomeado “Tabaco em embalagem plástica para 35 gramas”, um produto que 

se mantém com a empresa desde a sua abertura e é o principal responsável pelo 

faturamento existente.  
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 Para que fosse encontrada a estimativa de demanda, primeiramente foram 

tabeladas as demandas dos últimos 13 meses ocorridos, assim foi observado o 

seguinte gráfico:  

 
Gráfico 3 – Demanda mensal do produto referência 

 

 
Fonte: Elaboração pelo autor 

 
 De primeira impressão já fica clara a grande irregularidade existente quando é 

analisada a demanda mensal, isso acontece porque os meses se alternam entre 

demanda alta e demanda baixa, gerando um ciclo de dois meses, o que ocorre devido 

ao fato de clientes de maior porte fazerem pedidos a cada 50-60 dias (Ciclo de 

pedido). 

 Dessa forma, os períodos foram divididos em bimestres para que fosse possível 

verificar qual o melhor método de previsão de demanda a ser utilizado, sendo obtido 

um gráfico com tendência muito mais linear de crescimento. Vale ressaltar que no 

bimestre de Set/Out 2020 a empresa ficou um período considerável sem embalagens 

disponíveis para vender o produto, motivo que explica tamanho desvio de queda na 

demanda desses meses.  

 
Gráfico 4 – Demanda bimestral do produto referência 

 
Fonte: Elaboração pelo autor 
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  Assim, após uma análise visual do gráfico 4 foi possível perceber que um 

excelente método para prever a demanda nos 12 meses seguintes era a aplicação 

do método da regressão linear.  

  A regressão linear é uma equação para se estimar a condicional de uma 

variável y, dados os valores de algumas outras variáveis x quando a tendência é 

linear. A regressão, em geral, tem como objetivo tratar de um valor que não se 

consegue estimar inicialmente. Após a utilização do método foi obtida a seguinte 

equação da reta expressa no gráfico abaixo: y = 383,6x + 2718,9. 

  
Gráfico 5 - Demanda bimestral projetada do produto referência 

 
Fonte: Elaboração pelo autor 

 
 Esta equação e gráfico foram elaborados utilizando a ferramenta excel, com a 

sua função de estimação de uma linha de tendência linear, 

 Assim, foi prosseguido com o cálculo de y para cada um dos períodos e obtidos 

os seguintes valores expressos na tabela 1, abaixo:  

 
Tabela 1 – Demanda bimestral realizada do produto referência 
 

    Fonte: Elaboração pelo autor 
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 Para encontrar a demanda mensal o último passo é dividir a demanda bimestral 

por 2 (dois). Isso se dá a partir do pressuposto de que a variação mensal é muito 

improvável de ser prevista com assertividade, porém é necessário fazer essa divisão 

com períodos mensais para que se consiga comparar com os gastos mensais do 

produto e assim se consiga aplicar uma correta taxa de desconto mais à frente. Na 

tabela abaixo temos a demanda mensal dos produtos encontrada: 

 
Tabela 2 – Demanda mensal projetada para o produto referência 

 
Fonte: Elaboração pelo autor 
  

4.2. Desembolsos programados para a produção do produto referência 
 O produto em questão é caracterizado por necessitar de recursos poupados a 

cada 3 meses para compra de novas embalagens, obtidas em grande volume e sem 

possibilidade de parcelamento dos pagamentos, devido ao fato de a indústria de 

plástico ser bastante rigorosa com relação à necessidade de os recebimentos serem 

à vista, principalmente após a crise originada pelo Coronavírus.  

 Dessa forma, são compradas embalagens nos meses 0, 5 e 9, existindo 

parcelas de R$9.800,00 nos meses 0, 2, 5, 7, 9 e 11, pois uma segunda parcela 

relativa à metade do total do pedido ocorre 45 dias após o primeiro desembolso. 

Dessa forma, as saídas previstas de caixa para compra e produção do produto estão 

expressas na tabela 3 abaixo:  

 

Tabela 3 – Dados de pagamento para a compra de insumos do produto referência 

 
Fonte: Elaboração pelo autor 
 

 O valor a pagar de cada mês pode ser descrito da seguinte forma: 

 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑎	𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟	𝑚ê𝑠	 

= 	𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜	𝑐𝑜𝑚	𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎	𝑑𝑒	𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠	𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑜	𝑚ê𝑠 + 3,27
∗ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑑𝑜	𝑚ê𝑠	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 
 O valor de 3,27 representa o custo variável do produto que é pago 

mensalmente, representando gastos com a compra do insumo principal (tabaco – 
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R$2,48), velcros (R$0,25) e a realização do trabalho manual (gasto com mão de obra 

– R$0,54). Dessa forma até o mês 2 existem apenas gastos relativos à compra de 

embalagens e no mês 5, por exemplo, o cálculo pode ser entendido como sendo: 

3,27 ∗ 4.236 + 9.800 

 Outra caracterização do fluxo de caixa da compra desse produto é que o custo 

do velcro acrescido do trabalho operacional e do próprio conteúdo de tabaco é de 2,53 

por pacote e esse custo é pago todo no próprio mês no qual as embalagens são 

preparadas/vendidas, gerando movimentações constantes e mensais no fluxo de 

caixa da empresa.  

 A oferta de empréstimo bancário utilizada no estudo de caso foi de acordo com 

o último empréstimo cotado pela empresa no banco Santander. As condições foram 

obtidas pelo programa giro parcelado, sem nenhuma garantia oferecida para o crédito.  

A oferta de empréstimo possuía as seguintes características expressas na tabela 4, 

abaixo: 

  
Tabela 4 – Dados relativos ao empréstimo tomado 

Valor do crédito  R$     20.000,00  
Taxa de juros(a.m) 2,99% 

Número de parcelas 12 
Valor da Parcela -R$ 2.008,04 
Total dos juros -R$ 4.096,51 
Juros por mês -R$ 341,38 

Fonte: Elaboração pelo autor. 
 
 
 
4.3. Estipulação da taxa de desconto 
 
 Para encontrar o valor presente relativo ao caixa gerado em cada mês foi 

necessário a realização do cálculo para estipulação da taxa de desconto, que no caso 

deste trabalho foi calculada com base no método intitulado WACC ou custo médio 

ponderado de capital (vem do inglês Weighted Average Capital Cost) já explicado 

anteriormente na sessão 2.   

 Para isso foram necessários o custo mensal do empréstimo tomado e a taxa 

mínima de atratividade para o custo de capital próprio, bem como os percentuais de 

capital próprio e de terceiros, determinados pela distribuição percentual da origem dos 

valores investidos durante 12 meses. 
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A fórmula para cálculo do WACC se encontra a seguir: 

 

𝑟	 = 	𝑘𝑒	 ∗
	𝐸

𝐸 + 𝐷 	+ 	𝑘𝑑	 ∗ 	
𝐷

𝐸 + 𝐷		 
 

Onde: 
ke: Corresponde ao custo do capital próprio 
kd: Custo do capital de terceiros  
E: Valor total do capital próprio  
D: Valor total do capital de terceiros  
E+D: Valor total da empresa 

 
 Abaixo, tem-se a tabela de cálculo do WACC para cálculo da taxa de desconto 

para a situação em estudo . O custo do capital de terceiros foi obtido a partir do custo 

da taxa efetiva de juros no empréstimo tomado, o custo de capital próprio foi obtido 

através da taxa mínima de atratividade, levando em consideração que esta deve ser 

superior ao custo do capital de terceiros como premissa. 

 Os percentuais de capital próprio e capital de terceiros foram obtidos levando 

em consideração quantos por cento do investimento pode ser feito com capital próprio 

e quanto usou de recursos de terceiros (bancos). Foi fixado que no caso, dos 

R$19.600,00 necessários como investimento inicial do produto, R$5.100,00 

aproximadamente são oriundos do fluxo de caixa operacional da empresa como um 

todo, ou seja, são recursos já existentes na organização. Dessa forma, foi possível 

obter uma taxa de WACC igual a 3,11%.  

 

Tabela 5 – Cálculo do WACC  
Cálculo WACC  Mensal Anual 
Custo do capital próprio (TMA) 3,44% 50,00% 
Custo do capital de terceiros 2,99% 42,41% 
      
Percentual do capital próprio 26%   
Percentual do capital de terceiros 74%   
WACC 3,11%  44,35% 

Fonte: Elaboração pelo autor 
 
 Este resultado significa que o custo do capital é de 3,11% por mês, o que indica 

que caso o retorno obtido seja inferior a essa taxa, a empresa não estaria gerando 

valor, pois antes que uma empresa gere lucro, ela deve gerar pelo menos receita 

suficiente para cobrir o custo de capital que usa para financiar suas operações.  
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 Para o desempenho da empresa esse pode ser considerado um número bem 

alto, mas que ocorre naturalmente devido à grande dependência do financiamento 

através de recursos externos para a operação, o que acaba elevando a taxa de 

desconto utilizada.  

 

4.4. Fluxo de caixa projetado 
 Em seguida, a ferramenta gera uma tabela contendo os valores das entradas 

e saídas somados para cada mês, assim como o fluxo de caixa livre, saldo de caixa 

acumulado e o valor presente, que é o fluxo de caixa livre reduzido através da taxa de 

desconto. As entradas são representadas pela demanda multiplicada pelo valor médio 

de venda do produto e as saídas são representadas pelos custos do produto. 

 

Tabela 6 – Fluxo de caixa projetado 

Fonte: Elaboração pelo autor 
 
 Esses valores encontrados indicam preliminarmente que a operação de crédito 

é possível para financiar a compra deste produto, pois o fluxo de caixa acumulado fica 

negativado em no máximo R$9.800,00, mais especificamente no mês 1, o que 

significa que o montante de crédito adquirido (R$20.000,00) é o suficiente para gerar 

o giro de produtos necessário para a operação. Outro indicativo de que a operação é 

adequada é o fato de as entradas (R$307.934,49) serem superiores às saídas 

(R$206.735,29) acrescida dos (R$24.096,56) relativos às saídas do crédito, o que 

indica a existência de um lucro no total da operação.  

 

4.5. Indicadores financeiros 
 Por fim, são calculados o Valor presente líquido, a TIR, o lucro por regime de 

caixa, o retorno sobre o investimento e o ponto de equilíbrio utilizando como custos 

fixos tanto o valor dos juros (ponto de equilíbrio 1), quanto o valor das parcelas (ponto 

de equilíbrio 2). 

 
Tabela 7 – Indicadores financeiros da operação 
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Fonte: Elaboração pelo autor 
 

 O Valor presente líquido foi igual a R$78.555,54 e indica que o investimento 

apresenta rentabilidade positiva, remunerando o capital utilizado e sobrando este 

excedente para o negócio. Para que o cálculo fosse realizado foi considerado como 

investimento o montante necessário para realizar o pedido das embalagens, as saídas 

de caixa foram representadas pelos gastos necessários para a produção e 

comercialização do produto e as entradas de caixa pelas vendas estimadas do 

produto após a realização da regressão linear para estimativa da demanda. A taxa de 

desconto utilizada foi a obtida pelo método WACC (3,11%) descrito na tabela 7. Para 

a realização do cálculo do VPL foi utilizada a fórmula “= VPL() “ dentro da plataforma 

do Excel.  

 A taxa interna de retorno (TIR) igual a 74% representa que o investimento é 

atrativo economicamente, pois ela é maior do que a taxa mínima de atratividade, 

sendo 50% ao ano a taxa (TMA) utilizada, uma rentabilidade bem maior que a média 

de retorno de investimentos do mercado brasileiro. Para a mensuração correta da 

Taxa interna de retorno foi utilizada a fórmula “= TIR ()” na própria plataforma do Excel. 

 O Lucro de R$ 183.799,02 representa o fato de haver uma diferença 

representada por este valor quando comparamos as entradas e as saídas relativas à 

operação de comercialização do produto, sendo consideradas entradas todas as 

receitas oriundas da venda do produto previstas a partir da estimativa de demanda e 

são consideradas saídas todos os gastos para produção e venda do produto, incluindo 

aí matérias primas, custo da mão de obra e embalagens. Como esse lucro representa 

mais de cinco vezes as saídas direcionadas para o crédito, pode ser considerado um 

novo indicativo de que a decisão é de investir no produto é ideal para o negócio.  

 Os dois pontos de equilíbrio obtidos são referentes às unidades necessárias 

para que a empresa consiga pagar os custos do investimento no produto acrescidos 

dos custos do financiamento. O ponto de equilíbrio contábil 1 calculado adota os juros 
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reais como custo fixo e o ponto de equilíbrio contábil 2 utiliza o gasto total com a 

parcela como custo fixo para a realização do cálculo.  

 Como a demanda de todos os meses supera em pelo menos quatro vezes o 

ponto de equilíbrio 2 da operação conforme expresso na tabela 7, entende-se este 

fato como um novo indicativo de que a operação é adequada.  

 Para calcular o ponto de equilíbrio 1 (relativo a apenas os juros reais) foi 

desenvolvida a fórmula do ponto de equilíbrio da seguinte forma: 

4,27 ∗ 12𝐷 + 4096,51 = 6,13 ∗ 12𝐷 

 Essa fórmula foi elaborada seguindo o raciocínio de que as receitas devem ser 

iguais às despesas, ao lado esquerdo da fórmula se encontram os custos e despesas, 

com “4,27*12D” representando o custo variável do produto, que engloba embalagem, 

mão de obra e matéria prima, multiplicado por 12 vezes a demanda média mensal do 

produto necessária para que seja alcançado o ponto de equilíbrio, representada por 

“D”. Em seguida, é acrescentado R$4096,51 que representam os juros reais totais da 

operação pagos nos 12 meses posteriores à aquisição do crédito. À direita da fórmula 

temos o valor médio de venda (6,13) multiplicado pela demanda média mensal 

necessária para que seja alcançado o ponto de equilíbrio.  

 Para calcular o ponto de equilíbrio 2 (relativo à parcela total gasta com o 

empréstimo) foi adaptada a fórmula anterior para a seguinte: 

4,27 ∗ 12𝐷 + 24.096,51 = 12𝐷 ∗ 6,13 

 O valor de R$4096,51 demonstrado e explicado no ponto de equilíbrio 1 foi 

substituído por R$24.096,51, que representa o montante total pago pela dívida, 

incluindo aí o principal (R$20.000,00) acrescido dos juros reais (4.096,51).  

 O fato de o retorno sobre o investimento (ROI) ser superior a 50% indica que 

mais da metade do valor investido no produto retorna na forma de lucros para a 

empresa. Para que fosse calculado o “ROI” foi utilizada a fórmula: 

𝑅𝑂𝐼 =
(	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑠𝑎í𝑑𝑎𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑠𝑎í𝑑𝑎𝑠  

 

 Dessa forma foram utilizados os valores de R$307.994,49 como total de 

entradas previstas e R$196.935,29 como total de saídas previstas, podendo ser 

considerado que um ROI de 56,4% é mais um indicativo de que a compra do produto 

é um bom investimento para a empresa.  
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO  

 

Neste trabalho buscou-se a elaboração de uma ferramenta que indicasse se a 

decisão de tomar um empréstimo para investir na reposição de um produto é 

adequada para a saúde financeira da empresa. Para que essa análise fosse realizada 

foram levantados dados a respeito da demanda histórica, custos e valores unitários 

de venda do produto em questão para que fossem realizadas estimativas adequadas 

para a demanda futura do produto, em seguida foi elaborada uma tabela com o fluxo 

de caixa oriundo da comercialização deste, obtidos indicadores relativos à operação 

e, por fim, foi realizada uma análise comparativa com dados do crédito para que fosse 

obtida a resposta sobre os benefícios da aquisição do crédito e consequente 

investimento no produto para a melhoria da empresa como um todo.  

Após a realização e aplicação da ferramenta na situação da empresa Martins 

e Cia Ltda. percebe-se a decisão de adquirir o empréstimo para realizar o investimento 

no produto é considerada adequada para a saúde financeira da empresa.  

Este fator pode ser constatado, dentre inúmeros fatores pelo fato de o saldo de 

caixa acumulado não ficar negativo após a empresa adquirir o empréstimo, pelo fato 

de a taxa interna de desconto encontrada ser superior à Taxa mínima de atratividade 

utilizada, além de possuir valor presente líquido superior a zero e demanda prevista 

pelo menos quatro vezes maior do que a demanda necessária para que operação 

alcance o seu ponto de equilíbrio. Por fim, um ROI maior que 50% também indica um 

retorno bem superior à média retorno para uma carteira de mercado tradicional, em 

2019, ano de maior alta do IBOVESPA nos últimos cinco anos, o índice atingiu 

30,58%.  

A ferramenta pode ser utilizada por todos os tipos de negócio, mas é importante 

ressaltar que nem sempre a regressão linear será o método mais adequado para 

estimativa de demanda, devendo haver uma análise gráfica visual inicialmente para 

que possa ser utilizada a metodologia de previsão de demanda mais adequado. Os 

dados relativos aos prazos de pagamento e consequente previsão de datas de 

pagamento devem ser realizados manualmente após a plena compreensão da 

estrutura de custos e prazos vinculados ao produto analisado.  
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