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Resumo 

Esse relatório foi  desenvolvido no campo de trabalho de projeto com 

vista à  conclusão do Mestrado em Gestão de Serviços na Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto, e tem como propósito expor o trabalho de consul toria 

realizado em uma empresa do ramo da restauração, si tuada no concelho de 

Braga , em Portugal , entre dezembro de 2021 e junho de 2022. 

O trabalho abrangeu o estudo das causas e processos que impactam na 

gestão dos custos de mercadorias vendidas, tendo como objetivo principal  iden-

ti ficar oportuni dades de melhoria  e otimização dos resul tados financei ros, para 

além da implantação de uma metodologia aplicável à realidade do negócio, par-

ticularmente levando-se em conta os impactos da pandemia de COVID -19, no 

setor da restauração, potencializados pela falta  de liquidez das empresas, cau-

sando o encerramento de muitos negócios.  

O estudo utili zou-se da metodologia  de investigação qualitativa , partindo-

se de uma revisão de literatura orientada para a  compreensão dos fatores que 

impactam o resultado financeiro de empresas de pequeno e médio portes, con-

textualizando-se os dados recolhidos e analisados no âmbi to de um estudo de 

caso. Ademais, partiu-se de uma experiência pessoal da autora na condição de 

consul tora em gestão, a utilizar metodologias desenvolvidas de forma empírica 

ao longo de sua car rei ra profi ssional, abrangendo fases de: a) identificação das 

causas do problema, b) levantamento e compilação dos dados, c) planeamento e 

execução das ações, d) análise dos resul tados e , e)  desenvolvimento de novos 

processos.   

Os resultados do estudo apontam para uma maior atenção por parte dos 

gestores de PMEs no sentido de se capaci tarem para a utili zação de indicadores 

relevantes, como estratégia  de controlo e readequação de processos  gerenciai s, 

de forma abrangente, à guisa de uma tomada de decisões mais assertiva e com 

resultados financei ros otimizados. 

 

Palavras-chave: Pequenas e Médias Empresas ; Gestão de custos ; Gestão de 

processos ; Indicadores de desempenho; Custo de Mercadoria  Vendida . 
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Abstract  

This report was developed as a project work to completing the Master 's 

in Service Management at the Faculty of  Economics of  Porto, and i ts purpose 

is  to expose the consultancy work car ried out in a  company in the restaurant 

business, located in the municipali ty of  Braga , in Portugal, in the period of  

December 2021 and June 2022. 

The work covered the study of  the causes and processes that impact the 

management of  the cost of  g oods sold, with the main objective of  identifying 

opportuni ties for improvement and optimization of  financial resul ts, in addi tio n 

to the implementation of  a  methodolog y applicable to the reali ty of  the partic-

ular business, taking into account the impacts of  the COVID -19 pandemic, on 

the restaurant sector, potentiated by the lack of  financial  liquidity of  companies, 

causing the closure of  many businesses. 

The study used a quali tative research methodology, starting from a li ter-

ature review aimed at understanding the factors that impact the financial  results 

of  small  and medium-sized companies, contextualizing the data collected and 

analyzed wi thin the scope of  a  case study. Furthermore, i t was based on the 

author's  personal  experience as a  management consul tant, using methodologies 

developed empiricall y throughout her professional  career, covering phases of  a) 

identification of  the causes of  the problem, b) data collection and compilation, 

c) planning and execution of  actions, d) analysis  of  results and e) development 

of  new processes. 

The results of  the study point to the need of  greater attention of  man-

agers of  SMEs to focus the business on training and use relevant indicators, as 

a  control  strateg y and readjustment of  managerial  processes, in a  comprehensive 

way, in the guise of  a  decision-making assertive and with optimized financial 

results. 

 

Keywords:  Small and Medium Enterpri ses ; Costs management; Processes 

management; Performance indicators ; Cost of  Goods Sold.   
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1. Introdução 

1 .1 Enquadramento Geral, Objetivo e Importância da Investigação 

O presente relatório de projeto resulta de um trabalho de consultoria em 

gestão contratada por uma empresa do ramo de restauração si tuada no concelho 

de Braga , em Portugal, que tem como produto principal  a venda de pizzas. O 

motivo da contratação foi a necessidade de desenvolver e organizar os processos 

relacionados à gestão financei ra , administrativa e operacional, onde um dos de-

safios lançados foi o de reduzir os custos de mercadoria  vendida (CMV ). 

As micro, pequenas e médias empresas (PME) são, atualmente , em vários 

países do mundo,  a  mais  importante fonte de criação de empreg o, inovação, 

dinamização dos negócios e de competências empresariais, e em Portugal esse 

cenário não é di ferente. Conforme aponta o Parlamento Europeu (Parlamento-

Europeu, 2022) , as  PME consti tuem 99% das empresas no contexto da União 

Europeia e são responsáveis  por dois  em cada três empreg os no set or privado, 

a contribui r para mais de metade do valor acrescentado total de empregabilidade 

criada. Essas possuem, portanto, um papel  muito relevante na economia portu-

guesa, possuindo capacidade de atuar na transformação da sociedade, melhorar 

seu desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, contribuir para promover 

a  qualidade de vida das pessoas. 

No ano de 2020, as microempresas  em Portugal  representavam 96,1% das 

PME, sendo responsáveis  por 56,5% das pessoas em serviço,  31,3% do volume 

de negócios e 33,5% de valor acrescentado bruto. O setor de alojamento, res-

tauração e similares, no qual  a  empresa objeto deste  estudo se insere, represen-

tava 8,5% do total  de PME (Pordata , 2021) . 

Segundo exposto no websi te Observador (Observador, 2022) , no setor da 

restauração e bares, afetado fortemente durante a pandemia de  COVID-19, os 

problemas mais comuns são a fal ta de mão de obra, o aumento do custo das 

matérias-primas, os custos de contexto ag ravados com os aumentos da energia 

e dos combustívei s, as taxas de saneamento, para além do registo de alterações 

no fluxo de clientes, percebidos sobretudo devido ao aumento das atividades de  

trabalho remoto. Ademais, diante dos principais  problemas  enfrentados pelas 

microempresas do ramo da restauração, o acesso a recursos financeiros, 
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crescimento sustentável, melhoria  da produtividade, redução de custos, atração 

e retenção de talentos e inovação são os mais relevantes e notados pelos admi-

nistradores (Observador, 2022). Normalmente , as  estratégias desenvolvidas nas 

pequenas empresas são caracterizadas por visão de curto/médio prazo, onde a 

Gestão Estratégica não acontece de forma eficiente ou é inexistente, impactando 

na sua capacidade de gerar valor e possui r vantagem competitiva .  

A gestão dos custos está entre os maiores desafios das PMEs, sendo fun-

damental geri-los de maneira mais efetiva . A mesma proporciona às empresas 

uma visão gerencial dos resul tados, possibili tando identificar oportunidades de 

redução de custos, com base na construção de um processo  adequado de preci-

ficação dos produtos e ser viços ofertados, para além de otimização da apuração 

da rentabilidade. Tem-se, portanto, como principal objetivo proporcionar aos 

gestores, informações estratégicas que os apoiem na tomada de decisão. 

Diante disso, percebe-se que a  gestão de custos em qualquer segmento de 

negócio, feita  de manei ra efetiva  e adequada, contribui  para a  saúde financeira 

da empresa (Martins, 2003) . A mesma compõe todos os gastos e investimentos 

necessários que a empresa precisa  para a  produção de seus produtos e ser viços 

(Dantas & Fer rei ra , 2008). Entretanto, o cuidado não pode estar relacionado 

apenas aos custos, m as também aos processos, pessoas, comunicação e  controlos 

internos  apropriados, buscando-se garanti r a  qualidade dos serviços e produtos 

ofertados (Pradell a, Furtado, & Kipper, 2012) . 

No ramo da restauração, a  gestão do custo da mercadoria  vendida  (CMV) 

também é um fator estratégico, e é necessário tratá-lo como tal . Conforme 

aponta Raymundo (Raymundo, 2015) , o CMV representa os custos que ocor rem 

no momento da venda ou na prestação de serviços, espe cialmente o custo da 

matéria-prima. Segundo Martins (Martins, 2003) , este valor pode ser fei to da 

seguinte maneira, conforme a expressão: CMV = EI + C - EF; Sendo EI , o valor 

di sponível  no estoque, C o valor das aquisições realizadas, e EF, o valor relativo 

ao estoque final .  

Para uma aplicação coerente do indicador CMV, e consequentemente uma 

análise objetiva  do resultado financei ro de uma empr esa, é necessário o envol-

vimento de toda a cadeia  produtiva, desde a definição dos insumos, materiais  e 

produtos a serem utili zados, passando pelo processo de confeção,  até a 
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disponibilização do produto para venda  (Cardoso, 2013) . Diante disso, as em-

presas buscam desenvolver controles internos e indicadores de desempenho que 

apoiem o gestor na tomada de decisão  e que mostre se estão dentro das metas 

estabelecidas.  

São vários os indicadores de desempenho que podem ser trabalhados na 

restauração. Aqui é importante ficar atento ao momento em que a empresa se 

encontra , quanto ao nível de maturidade de control os e processos desenvolvi-

dos, para uma definição adequada de qual indicador se deve utili zar. Os indica-

dores que são utili zados como instrumentos de aferição do resul tado fina ncei ro 

da empresa do ramo da restauração, objeto deste estudo, são detalhados no ca-

pítulo sobre o estudo de caso. 

A empresa em análi se, diante de um al to custo de mercadorias vendidas 

no seu primei ro ano de operação, solicitou-nos, na condição de consul tora , que 

fossem identificadas  oportunidades de melhoria  na gestão dos seus custos e, 

consequentemente , avançasse em um melhor resul tado financei ro. Desta forma, 

o propósito desse trabalho de projeto é mostrar alguns caminhos possíveis  para 

uma gestão efetiva de uma empresa do ramo da restauração, trazendo a oportu-

nidade de uma melhor compreensão pelos gestores dos fatores que impactam na 

sustentabilidade do negócio. 

A revisão da li teratura serviu como base para justificar a  metodologia de 

trabalho, os processos desenvolvidos, control os internos e melhorias  implanta-

das, onde foi utili zada a metodologia de investigação quali tativa . Para as empre-

sas do ramo da restauração e, principalmente , para a empresa em causa, este 

trabalho aponta para a  necessidade de  uma análise permanente  na gestão dos 

custos e de uma melhoria  contínua no processo gerencial , devido às mudanças 

recor rentes no mercado e no próprio negócio. 

Por motivos de confidencialidade tanto o nome da empresa e dos gestores 

da mesma, serão mantidos em sigilo. 

1 .2 Estrutura do  Trabalho de Projeto 

O presente Capítulo apresenta uma breve introdução ao trabalho reali-

zado e a importância para empresa em causa . Esse relatório está organizado em 

um total de 5 capí tulos, conforme segue . 
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No capí tulo 2 consta de forma breve a revisão da literatura vol tada para 

as questões analisadas no projeto em causa, com destaque os temas Planeja-

mento Estratégico, Indicadores de Desempenho,  Gestão de Custos,  Controle de 

Gestão e  Gestão de Processos. 

No capí tulo 3 é exposto o problema que deu início à investigação, bem 

como a metodologia aplicada, onde após serem descritos os objetivos do projeto 

e o que está  sendo investigado, são apresentadas as formas de recolha dos dados 

que suportaram o projeto. 

No capí tulo 4 expõe-se o caso de estudo, onde é feita uma exposição da 

empresa, bem como as estratégias definidas, indicadores de desempenho,  sis-

tema de faturação e si stema de controle e tratamento gerencial dos gastos, além 

das etapas do trabalho realizado, especialmente, a Etapa 1 da i denti ficação das 

causas do problema, Etapa 2 da construção do plano de ação e ações implanta-

das, Etapa 3 da identi ficação e implantação das medidas de melhoria  e Etapa 4 

da análi se dos resultados alcançados. Todas as etapas são fundamentadas e ob-

servadas cri ticamente nesse capí tulo.   

Para finalizar o capí tulo 5 expõe as considerações finais  e conclusão da 

investigação, onde contém os principais desafios da empresa em manter  seu 

CMV adequado ao negócio. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1 Planeamento Estratégico  

A empresa em estudo realizou, no final  de dezembro 2021 , um Planea-

mento Estratégico (PE) para o ano de 2022, após ter completado um ano de 

operação. Conforme aponta Porter (Porter, 1989) , o planeamento estratégico 

visa oferecer às  empresas uma flexibilidade necessária  para se colocar em uma 

posição de vantagem competi tiva em relação aos seus concor rentes, sobretudo 

por possibili tar ganhos de eficiência em seus processos operacionais.  

Para Olivei ra (Olivei ra , 2007) , um planeamento estratégico, no âmbi to 

empresarial, associa-se a  um conjunto de providências a  serem tomadas, quando 

há evidências  de que o futuro tende a ser diferente do passado, na busca de se 

consolidar ações na empresa capazes de influenciar o destino do negó cio, de-

vendo ser executado independente da vontade de seus executivos, como forma 

preventiva de uma adaptação a novas realidades , evidenciando um processo de 

tomadas de decisão realizado de forma contínua e sistemática . Desta forma, o 

processo de planeamento envolverá o desenvolvimento de processos, técnicas e 

ações administrativas realizados de forma a viabili zar o negócio no longo prazo.  

Outrossim, é facto que o planeamento consti tui -se de uma visualização 

de um futuro desejável  (Drucker, 1992) ; (Porter, 1989) , a  ocor rer  anteriormente 

a uma decisão e, consequentemente, anterior a uma ação a ser realizada , carac-

terizando-se por apresentar um g rau de complexidade elevado, tendo em vista a 

necessidade de avaliação dos cursos  de ação e al ternativas  a  serem implementa-

dos para que os objetivos de gestão sejam efetivamente alcançados  (Her rero 

Filho, 2012) ; (M. F. Pereira, 2010) . Conforme postula Drucker (Drucker, 1992), 

um planeamento estratégico diz respeito às implicações futuras de decisões to-

madas na atualidade, sem se constitui r em ato isolado, mas , sim, sendo composto 

de ações interdependentes.    

Por outro lado, o processo de tomada de decisões relativas a um planea-

mento estratégico, particularmente em peq uenas e médias empresas, apresenta-

se comumente incompleto e/ou é realizado em uma perspetiva informal  (E. 

Lima, 2010) , a resultar, assim, em ações desorganizadas e até mesmo imprevisí-

veis, do ponto de vista do sucesso financeiro (M. F. Perei ra , 2010) .   
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Portanto, o planeamento estratégico deve fundamentalmente basear -se 

em metodologias e sistematizações que viabili zem um di recionamento a ser se-

guido pela empresa de modo a otimizar as  respostas a fatores internos e exter-

nos, de forma pró-ativa e preventiva, estando, no âmbito das pequenas e médias 

empresas, sob controlo direto dos sócios ou gestores nos níveis mais altos do 

negócio, quanto à formulação de objetivos, definição de ações e acompanha-

mento da execução de soluções orientadas para a  viabilidade do negócio.  

O planeamento estratégico realizado junto a empresa em estudo envolveu 

uma análi se do mercado de restauração, mais especificamente os ser viços rela-

cionados ao ramo das pizzarias, bem como uma análi se SWOT (Filho, 2015), 

definição de estratégias, objetivos e metas para o negócio, diante das perspetivas 

dos sócios. 

Para a implementação do planeamento estratégico foram realizados os 

planos de ação  e definidos os indicadores de desempenho que a serem utili zados 

na aferição dos resultados  (Dorian, 1981) ; (Mar r, 2015) ; (Marr, 2016); 

(LeanManufacture, 2017) , com vista  a  adequar as metodologias que possibili tas-

sem uma verificação efetiva do negócio, do ponto de vista financeiro e de qua-

lidade (Raymundo, 2015) . O capí tulo 4, com caso de estudo, detalha esta imple-

mentação no contexto da empresa em análise.  

2.1.1 Análise SWOT 

A análise ou matriz SWOT é uma fer ramenta de gestão, que, no âmbi to 

deste estudo foi  elaborada no planeamento estratégico, utilizada para gerar 

respostas acerca dos ambientes micro e macro que influem nos negócios, para 

além das ações e respostas de gestão que dependem di retamente da empresa ou 

que se constituem em variáveis externas. O acrônimo deriva das iniciais  em 

inglês para streng ths, weaknesses, oppo rtuniti es, thr eats , em tradução simples, forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças  (Silva, 2013) ; (Patton, 2014); (Filho, 2015).  

Os elementos gerados a partir desta matriz podem comunicar com 

objetividade aspetos aos quais devem ser di rigidos esforços para solucionar ou 

ajustar questões internas e externas, que podem conduzir a gestão com motores 

mais adequados  do ponto de vi sta  do posicionamento mercadológico. Conforme 

aponta Filho (Filho, 2015) , as perceções levantadas a partir da análise SWOT 
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permitem antecipar mudanças ambientais e explorar as oportunidades de mer-

cado, com vistas a  aumentar a competitividade e sustentabilidade organizacio-

nais. Os resul tados da análi se SWOT realizada são apresentados no capítulo  4. 

2.1.2 Definição de Estratégias e Objetivos 

A definição de estratégias e objetivos estará sempre em primeiro plano 

ao se trabalhar com o planeamento de um negócio, com vista  a  estabelecer quais 

resultados se pretende atingir  e os caminhos necessários para lográ-los. As es-

tratégias relacionam os interesses da empresa com a realidade na qual  ela  se 

encontra , no sentido de uma operacionalização que viabili ze segui r com compe-

ti tividade e adaptabilidade necessárias  para o sucesso do empreendimento , o que 

envolve o uso adequado de recursos físicos, humanos e financei ros (Oliveira, 

2007); (E. Lima, 2010) ; (Her rero Filho, 2012) .  

A determinação de estratégias depende di retamente do posicionamento 

mercadológico da empresa, que pode se encontrar em um estado que exij a foco 

em sobrevivência , manutenção, crescimento, desenvolvimento ou expansão  

(Olivei ra , 2007) . No caso da empresa em estudo, adotou-se um planeamento 

estratégico vol tado a manutenção e desenvolvimento  do negócio face aos desa-

fios impostos pela  pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos sociais, po-

líti cos e econômicos. Neste sentido, as  estratégias foram orientadas para uma 

estrutura de custos adequada ao negócio, impactando na padronização de tare-

fas, treinamento de equipas e readequação de nichos  por meio da otimização 

dos produtos.  

A parti r deste entendimento foram traçados os objetivos e metas a serem 

perseguidos para se atingi r os resul tados financeiros esperados. Os objetivos, 

aqui , podem ser entendidos como o estado que se quer alcançar diante do per-

curso proposto pelos dirigentes, ou seja , tudo aquilo que implica a obtenção de 

um resul tado final , sendo o planeamento estratégico seu principal  instrumento  

(Olivei ra , 2007).  

Os objetivos, no campo da administração, de forma abrangente, devem 

ser quantificáveis, com prazos estabelecidos e associados a uma equipa respon-

sável por sua instrumentalização, podendo ser determinados pelos di rigentes 

superiores de uma organização, ou mesmo podendo ser fixados pela  equipa de 
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trabalho, com base em suas perceções de necessidades e melhorias  funcionais  

(Olivei ra , 2007) . Neste sentido, a  determinação dos objetivos envolve aspetos 

desafiadores para os gestores na busca por consistência , adequação à realidade 

operacional e financei ra , para além da relação entre custo e benefício de cada 

tomada de decis ão, devendo-se concentrar os esforços em ações que verdadei-

ramente tenham potencial para impactar os resultados posi tivamente .  

No estudo em questão, foram construídos objetivos a  parti r de reuniões 

com os empresários,  o próprio planeamento estratégico, onde entre outras ques-

tões, houve um esforço voltado a  estrutura de custos, à guisa de determinar as 

ações principais  a  serem implementadas a  fim de atingi r um custo  adequado 

associado às mercadorias vendidas. Os objetivos traçados e as  estratégias adota-

das são apresentados no Ca pí tulo 4.    

2.1.3 Planos de Ação 

Uma vez definidas as estratégias, objetivos e metas do planeamento es-

tratégico, passa-se a  atuar na etapa de execução propriamente dita, que culmina 

na elaboração e implementação dos chamados planos de ação. Estes envolvem a 

alocação dos recursos e tecnologias disponíveis  em acordo com o planeamento 

realizado, capacitação e comunicação com a equipa de trabalho, acompanha-

mento e controlo das atividades e uma etapa de avaliação dos resultados atingi-

dos (Olivei ra , 2007). Um dos papéis mais relevantes de um plano de ação refere -

se a  sua orientação para as especificidades de cada ator em um processo produ-

tivo, quais sejam recursos humanos, questões de tecnologia , marketing ou logís-

tica , o que acaba por integrar o plano de ação com as diversas estruturas orga-

nizacionais  envolvidas (M. F. Perei ra , 2010) .  

Os planos de ação podem ser desenhados com uso de formulários espe-

cialmente desenvolvidos para a empresa -alvo, o que permite otimizar a comuni-

cação das tarefas diante de uma cultura organizacional  particular. De modo 

abrangente, os planos envolvem a seguin te estr utura : a) identificação do con-

texto onde a ação está  inserida; b) temporalidade, datas de início e fim, c) res-

ponsáveis  pela  tarefa ou atividade, d) recursos necessários, e) resultados espera-

dos, indicação da meta a  atingi r ou superar, f)  espaço para observações e, g) 

itens de controlo e suporte para a avaliação (Olivei ra , 2007) . 
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De modo concreto, os planos de ação representam estratégias de controle 

e padronização das tarefas a serem desenvolvidas pela equipa de trabalho, a ser-

vi r, também, como instrumento decisivo para a  avali ação de resultados. Os pla-

nos de ação utili zados no caso de estudo em questão são apresentados no Capí-

tulo 4 deste relatório.   

2.1.4 Indicadores de Desempenho 

O presente estudo utiliza-se de indicadores de desempenho com o 

propósito de identificar e medir os aspectos do processo gerencial de uma 

empresa do ramo de alimentação que impactam os resul tados financei ros, com 

foco particular  na análise do Custo da Mercadoria  Vendida. Os indicadores são 

ferramentas que auxili am no acompanhamento e visualização das informações 

mais relevantes para o negócio, na busca por melhorias  de desempenho, 

competitividade e sustentabilidade financeira  no longo prazo  (Rodrigues, 

Schuch, & Pantaleão, 2003); (Mar r, 2015); (Mar r, 2016) ; (LeanManufacture, 

2017). 

Conforme aponta Merchant (K. A. Merchant, 2006) , os indicadores de 

desempenho estão intimamente relacionados ao sucesso de um sistema de 

avali ação da qualidade em um processo produtivo, a apontar características, 

critérios e propriedades específicas de determinada atividade, que permitem uma 

melhor compreensão do gestor e, conseque ntemente, uma avaliação mais  clara 

e objetiva do funcionamento otimizado do sistema. Para tanto, o responsável 

pelo gerenciamento operacional  deve conhecer as variávei s a serem identi ficadas 

e medidas, com vistas a realizar de forma precisa quais causas e efei tos estão a 

contribuir para os resul tados atingidos.  Uma descrição acerca da aplicação do 

CMV na condição de indicador no negócio de alimentação estudado é 

apresentada no Capí tulo 4. 

2.2 Gestão de Custos 

A gestão de custos é apontada em diversos autores  como um dos mais 

relevantes elementos a  serem observados com atenção e detalhamento por parte 

dos dirigentes de uma organização, na busca por eficácia  na geração de 

resultados financeiros (Dantas & Ferreira, 2008) ; (Crepaldi, 2010) , (Neves & 
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Viceconti , 2010) ; (Martins, 2003) ; (Neves & Viceconti , 2010) ; (Cardoso, 2013); 

(L. A. M. de Lima & Cunha, 2016) ; (Eyerkaufer, Rengel , & Wamser, 2020) . Além 

disso, estratégias de otimização de cus tos são instrumentos fundamentais  para 

se atingi r  de metas e se obter vantagens competi tivas em qualquer negócio, 

atuando de forma complementar aos controlos operacionais  e gerenciais  de 

modo a construir melhorias  e aperfeiçoamentos contínuos no sistema produtivo  

(Porter, 1989) ; (Martins, 2003) ; (Neves & Viceconti , 2010) .   

No âmbito deste estudo, a gestão de custos foi  realizada de modo a 

desenvolver uma reflexão por parte dos dirigentes da empresa , no sentido de 

promover ações concretas para definição de rotinas operacionais  e tomadas de 

decisão que permitam uma melhor utili zação de recursos, para além de uma 

avali ação contínua dos atores envolvidos, com vistas ao atingimento das metas 

do planeamento estratégico. 

No que diz respeito a  aferição dos custos envolvidos no processo de pro-

dução, um dos métodos a serem utlizados é o de custeio variável , que, segundo 

Martins (Martins, 2003) , trata  os custos fixos separadamente dos variávei s  para 

gerar as  informações que darão suporte às  decisões administrativas. Ao tratar os 

custos variáveis de forma independente, este modelo de custeio permite uma 

análise mais aperfeiçoada dos elementos que compõem  o custo do valor global 

dos produtos (Junior, Rodrigues, & Costa , 2009) .  

A empresa em estudo optou pelo modelo de analisar os custos que estão 

di retamente relacionados ao produto, ou seja , foco na cadeia  produtiva em si, o 

que implica em trabalhar com os custos variávei s, tais como os insumos, 

produtos acabados e os materiai s operacionais, a exemplo de  copos, pratos, 

guardanapos etc., que são itens que aumentam na composição do custo final 

sempre em função do faturamento. Desta forma, o custeio do negócio pode ser 

observado com base no peso de cada elemento ao long o de um determ inado 

período, o que permite uma tomada de decisão sobre a viabilidade ou não de 

determinado produto, tomando por base a margem de contribuição de cada i tem 

(Junior et al ., 2009) ; (Zuccolotto & Filho, 2009) . 

Uma visão da aplicação da gestão de custos  na empresa em questão é 

apresentada no Capí tulo 4 , com o caso de estudo detalhado. 
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2.3 Controlo  de Gestão 

O controlo de gestão diz respeito a  certificação por parte dos dirigentes 

de uma corporação de que haja eficácia na obtenção de recursos  e meios para 

produção de bens e serviços, sobretudo na perspetiva de um desempenho eficaz 

e sustentado, engendrado no m édio e long o prazos (Anthony & Govindarajan, 

2006). Tal  controlo deve , de forma sistemática, influenciar todos os atores en-

volvidos no processo produtivo, com vistas a  alcançar os  objetivos do planea-

mento estratégico, tendo em consideração as pessoas, os recursos e os processos 

gerenciais (K. E. Merchant & Stede, 2007) . Conforme aponta Perei ra (S. Pereira, 

2013), um sistema de controlo precisa , objetivamente, influenciar pessoas, seu 

comportamento, ou seja, induzir as pessoas a  fazer o que é necessário e pré -

definido pelos seus gestores. 

Conforme apontam alguns estudos (K. E. Merchant & Stede, 2007) ; (S. 

Pereira, 2013) , as principais não-conformidades e problemas relacionados ao 

controlo de gestão estão associadas a : a) fal ta de di reção; b) limi tações de 

capacidade pessoal ; e c) pouca ou ausência de motivação por parte da equipa. 

Percebe-se, diante di sso, que tais problemas giram em torno do universo das 

pessoas, cujos objetivos não se encaixam ordenadamente junto aos objetivos da 

organização. Assim, para se obter um controlo eficaz de gestão, torna-se 

necessário investi r esforços e recursos na melhoria  dos processos que envolvam 

pessoas em primeiro plano, de forma a criar uma aproximação entre o universo 

pessoal e o contexto organizacional onde atuam (S. Pereira , 2013) . 

2.4 Gestão de Processos 

No âmbi to da administração, o  conceito de processo, segundo  Werkema 

& Aguiar  (Werkema & Aguiar, 2006) , refere-se a  um conjunto de ações que são 

di recionadas para produzi r algum resul tado ou produto especí fico. Os autores 

dividem o processo em uma série de elementos, a saber : a) insumos, b) 

equipamentos, c) informações, d) ambiente, e) pessoas e, f ) métodos ou 

procedimentos.  

Esta categorização torna-se particularmente relevante na busca da 

solução de um probl ema, onde um dos modelos visuais  de interesse para o 

entendimento do processo produtivo é o chamado diagrama de Ishi kawa ou 
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diagrama de causa e efeito, documentado e consolidado em diversos estudos 

neste campo de investigação (Werkema, 1995) ; (Cheung & Bal , 1998) ; (Werkema 

& Aguiar, 2006) ; (Anthony & Govindarajan, 2006) ; (K. E. Merchant & Stede, 

2007); (Pradella et al . , 2012) . O foco do diagrama está relacionado à buscar 

comprender e identificar as  razões que podem influenciar o resultado,  onde é 

possível verificar a relação entre o resul tado do processo e suas causas.  

Apresenta-se no Capítulo 4, o diagrama de Ishi kawa desenvolvido para tratar o 

problema em causa. 

Diversos estudos apontam que o controlo de processos gerenciais  com-

preende três ações principai s, a  saber: a) estabelecimento  da diretriz de controlo, 

b) manutenção de padrões e, c) melhorias  (Werkema & Aguiar, 2006); (K. E. 

Merchant & Stede, 2007) ; (Pradella  et al . , 2012) . 

A primei ra ação principal diz respeito à  di retriz de controlo, ou, mais 

especi ficamente, o planeamento da qualidade, que marca a  meta a ser atingida 

pelo processo produtivo, ou seja, os níveis  ideais  de funcionamento que são 

necessários para se obter os resultados financeiros com base no planeamento 

estratégico proposto para a  corporação. Além dos nívei s, estabelecem -se nesta 

ação os métodos e procedimentos necessários para lograr êxito nas entregas 

realizadas.  

Já  a  segunda ação principal  do processo de controlo está  relacionada à 

manutenção dos nívei s estabelecidos como meta para o sistema produtivo, ou 

seja , estabelecem-se meios pelos quais se garanta que o resul tado previsto seja 

atingido, a atuar de forma di reta nos diversos i tens que implicam em desvio das 

metas, por meio da análise de causa e efeito, na busca por recolocar o processo 

produtivo no estado de funcionamento idealizado.  

Por fim, a terceira  ação principal do processo de controlo de um sistema 

produtivo diz respei to às alterações necessárias  para que se possa melhorar o 

funcionamento do sistema em si , ou seja , uma ação que envolve mudanças nos 

níveis de controlo de forma a alterar os padrões atuai s na busca por um funcio-

namento mais  alinhado com os padrões de qualidade desejados. O objetivo final 

estará sempre focado nas mudanças que permitam melhorar no nível  de quali-

dade inicialmente previsto para o sistema.  
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2.4.1 O Ciclo PDCA 

Na busca por um detalhamento mais  ordenado e si stemático para imple-

mentação de um processo de controlo, o chamado Ciclo PDCA refere-se a um 

método de gestão que evidencia o caminho a ser seguido para  o atingimento das 

metas estabelecidas no controlo de processos, a se utili zar de diversas fer ramen-

tas para recolha, processamento e utili zação de informações para log rar tais re-

sultados (Werkema, 1995) ; (Werkema & Aguiar, 2006). Assim, quanto mais  in-

formações e conhecimentos forem obtidos acerca do funcionamento do sistema 

produtivo, mais oportunidades se terá para atingi r, manter e melhorar as metas 

do planeamento estratégico, com implicações di retas na competi tividade e adap-

tabilidade do negócio frente às adversidades  do mercado.  

O termo PDCA advém das iniciais  em inglês para Planeamento, Execução, 

Verificação e Correção (Plan, Do , Check , Action) e envolve os seguintes itens: a) 

Planeamento (P) –  estabelecimento de metas e metodologias para seu atingi-

mento, b) Execução (D) –  realizar as tarefas planeadas, fundamentadas em trei-

namento e roteirização de atividades, c) Verificação (C) – comparação dos re-

sultados com as metas estabelecidas, e d) Correção (A) –  ação direta  nas causas 

para as não-conformidades do sistema. 

A aplicação do ciclo PDCA pressupõe o entendimento de metas dentro 

da perspetiva de manutenção ou melhoria do sistema produtivo, o que  implica 

em metas características di ferentes. As metas para manter são postuladas em 

uma faixa de valores acei táveis, previamente estabelecidas para o funcionamento 

do negócio, especificando-se o produto ou serviço com base em valores já con-

solidados interna e externamente ao processo. Já as metas de melhoria  são pos-

tuladas em função de agentes externos, o mercado propriamente di to, com vistas 

a  uma readequação preventiva para melhorar a competi tividade e/ou ampliar a 

previsibilidade dos resultados, o que implica alterações mais profundas no pro-

cesso de produção (Werkema & Aguiar, 2006).  

Entende-se, portanto, que as metas para manter ou melhorar dependem 

fundamentalmente das necessidades dos clientes (atuai s e potenciais) , uma vez 

que esses almejam um produto consistente, atendido por metas para manter as 

condições de fabricação, e produtos com melhor qualidade, atendidos unica-

mente com metas focadas em melhoria  (Pradella  et al. , 2012) .  
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Ademais, para s e manter os padrões de funcionamento de um processo 

produtivo, faz-se necessário uma normatização ou padronização dos 

procedimentos, o que envolve rotinas bem delineadas e comunicadas com 

clareza a todos os atores envolvidos nas tarefas, ou seja , treinamen to, 

comunicação, supervisão e audi torias  implementadas pelo corpo diretivo da 

empresa (Werkema, 1995). Caso as metas para se manter o padrão não sejam 

atingidas, os gestores devem, então, adotar ações corretivas, com vistas a 

resolver as anomalias  identificadas por meio de sintomas próprios, com 

contramedidas de resolução dos problemas.  

Assim, dentro do ciclo PDCA, pode-se adotar medidas e contramedidas 

necessárias ao ajuste do processo produtivo com vistas a readequar o negócio 

frente a anomalias e não-conformidades. Para tanto, prevê-se a criação de 

procedimentos operacionais  padronizados, consolidado com base na s equência 

de ações conforme segue: a) criação do procedimento padrão, b) comunicação e 

treinamento dos envolvidos nas tarefas, c) supervisão e audi toria das metas, d) 

moni toramento e comunicação do atingimento ou não das metas, e e) tratamento 

de anomalias (Werkema, 1995).  

Já as  metas de melhoria  envolvem um si stema mais  específico, que envolve 

a  identi ficação prévia  dos problemas e ações que tem potencial  para influir 

negativamente nos resul tados do negócio, surgidas em função do planeamento 

estratégico e orientadas para a  sobrevivência da empresa no long o prazo. As 

metas de melhoria , portanto, dependem de um si stema de observaç ão contínua 

dos fatores que potencialmente impactam o processo produtivo, o que exige uma 

análise do modo atual de conduzir as ações e o que pode ser feito para uma 

readequação consistente em função de pressões externas. Neste sentido, pode -

se adotar, de forma complementar ao ciclo PDCA,  o método de análise 5W2H 

(What, When, Who, Wher e, Why, How e How Much)  para conduzi r as observações 

e gerar planos de ação elaborados com vistas a  atingir as  melhorias desejadas  

(Dias, Santos, Monteiro, & Fernandes, 2020) . Um detalhamento de como o ciclo 

PDCA foi utili zado no caso de estudo em questão neste relatório é apresentado 

no Capítulo 4. 
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3. Metodologia 

3.1 Identificação do Problema 

 

A empresa objeto desse estudo, a fim de garanti r uma lucratividade para 

o seu negócio, buscou compreender quais gastos e processos estavam ocor rendo 

de forma desequilibrada  e impactando negativamente nesse objetivo.  A 

considerar  por base o indicador Custo de Mercadoria Vendida, identificou-se 

com o apoio da consul toria externa uma fal ta de padrão pelos colaboradores do 

uso dos insumos na produção das pizzas, além da fal ta  de control o interno 

relacionado aos produtos acabados, como bebidas e gelados. 

A padronização dos processos diante de uma equip a muito diversa , no 

que diz respei to a  sua cultura e conhecimento relacionado ao produto, torna -se 

um ponto de atenção, pois  a equipa tem um papel fundamental  no alcance dos 

objetivos.  

A parti r de uma breve análise foi  possível  identificar  um uso elevado e, 

portanto, não-conforme com as fichas técnicas de cada produto, de um dos 

insumos mais utili zados, a Muçarela . Essa breve análi se, que será descrita no 

Capítulo 4, mostrou que o volume consumido desse insumo estava em torno de 

86% a mais que o previsto de acordo com as fichas técnicas de cada produto.  

Foi identi ficado que o problema aqui  tratado possui várias  causas, como: 

equipa diversa , fal ta  de padrão do uso dos insumos, ausência  de controles 

internos, ausência de padrões produtivos para auxiliar a  equipa e pizzas com 

CMV muito al tos. 

Surge então a necessidade de procurar manei ras de controlar o CMV, 

tratando as causas, desenvolvendo novos processos e procedimentos e 

revisitando os produtos ofertados, de manei ra  que fortalecesse a  produtividade 

da empresa, mantendo o padrão de qualidade e atendimento, padrões esses 

defendidos e potencializados pelos gestores. 

3.2 Metodologia Utilizada 

 

O presente estudo foi  conduzido tomando-se por base a  metodologia de 

investigação qualitativa  e exploratória (Fortin & Salgueiro, 1999) ; (Marshall & 

Rossman, 1999) ; (Denzin & Lincoln, 2006); (Amado, 2017) ; (Coutinho, 2018), 
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que envolve o uso de instrumentos já consolidados do ponto de vista  científi co 

e, também, a adoção de procedimentos construídos com base em criatividade e 

f lexibilidade para o enfrentamento dos fenômenos investigados , nem sempre 

formalizados em um conjunto de normas universalmente utilizáveis  e, portanto, 

de difícil classi ficação (Aires, 2015) .  

No âmbito deste estudo, prevê-se a utili zação de métodos que são objeto 

de uma larga experiência da autora em consultoria  no ramo da gestão 

empresarial, particularmente a contribuir no desenvolvimento e aplicação das 

estratégias de cli entes de diferentes escopos e portes, principalmente 

relacionadas à melhoria operacional e financei ra . Desta forma, o entendimento 

de investigação qualitativa adotado neste estudo se volta  para o uso de múl tiplos 

métodos, na busca por uma solução de projeto que atenda os objetivos 

acordados com a empresa em questão, implicando em metodologias com 

complexidade, subjetividade, análise de dados, descobertas e induções 

particulares, caracterizando-se, assim, por uma abordagem interpretativa dos 

fenômenos investigados  (Denzin & Lincoln, 2006) . 

A presente investigação se utilizou de uma revisão de literatura acerca da 

gestão empresarial , mais especi ficamente do planeame nto estratégico, controlo 

de gestão e processos, gestão de custos e indicadores de desempenho, na busca 

por referências de autores deste campo de investigação. A análise SWOT (Filho, 

2015) foi utili zada como parte integrante do planeamento estratégico, na 

condição de instr umento de recolha de dados e prospecção de cenários para a 

empresa em causa. 

Ademais, utili zou-se a metodologia de caso  de estudo (Yin, 1994)  na 

perspectiva de se gerar um retrato mais  fiel  do momento da empresa,  a  investigar 

seus processos gerenciai s , com base em indicadores de desempenho vol tados 

para a medição dos resultados financeiros e atingimento das metas estabelecidas 

no planeamento estratégico.    

3.3 Categoria do Estudo 

 

Conforme comentando anteriormente, a  presente investigação, com uma 

abordagem quali tativa e exploratória ,  propõe-se a  realizar um caso de estudo 

(Yin, 1994)  sobre uma empresa no ramo da alimentação, tomando por base as 



24 

 

ações e procedimentos adotados para se atingi r uma meta de redução de custos, 

a  ser identificada e medida por meio do indicador Custo da Mercadoria  Vendida 

(CMV).  

Trata-se de um caso de estudo analíti co e descritivo, com abordagem 

teórico-analíti ca  (Denzin & Lincoln, 2006) , cuja  recolha de dados foi  conduzida 

a  parti r de observações sistemáticas, entrevistas com os atores envolvidos, para 

além da utilização de uma metodologia própria , consagrada a partir da 

experiência de consul toria  da autora . 

3.4 Objetivo do Estudo e Questão da Investigação 

 

O presente estudo analisa estratégias gerenciais  e tomadas de decisão ca-

pazes de colocar a  empresa alvo de consul toria  em uma posição de vantagem 

competitiva em relação aos seus concorrentes, sobretudo a possibilitar ganhos 

de eficiência em seus processos operacionais.  Desta forma, o principal objetivo 

traçado foi estabelecer uma meta de redução de custos que pudesse ser atingida 

em um determinado período de tempo, medida por meio do processo de gestão 

de custos variávei s, especialmente com uso do indicador Custo da Mercadoria 

Vendida (CMV). 

Para log rar o objetivo proposto neste estudo, postula -se a  seguinte ques-

tão de investigação: 

Q i O uso do indicador CMV permite uma mudança gerencial e estratégica 

capaz de al terar rotinas e padronização dos procedimentos operacionais 

para uma otimização dos custos do negócio?   

3.5 Recolha de Dados 

 

A recolha de dados desse presente caso de estudo se deu de forma 

qualitativa e contínua, ao longo do período de realização da consultoria, tanto à 

medida que o custo ocorria , como também através da obser vação da equipa 

operacional , responsável  pela geração do produto final para a venda.  

No caso dos dados relacionados aos gastos realizados, a recolha dos 

mesmos se fez no fechamento gerencial de cada mês de operação, tendo como 

base os dados compilados pelo  processo de agrupamento de informações 

desenvolvido pela  consul toria . A cada fato gerador, seja  compra de insumo, 
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produto acabado e material operacional , foi feito o regi sto do mesmo, gerando 

no final  do mês as informações necessárias  para a  aferição do resul tado vs  meta. 

A aproximação da consultora junto à equipa operacional  também foi 

necessária  para uma melhor compreensão de suas dores e percepção de quais 

eram os maiores  problemas, tanto da equipa como da gestão, na busca por se 

implantar processos e procedimentos que estejam de acordo com as metas 

estabelecidas. 

O processo de recolha de dados envolveu os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

a . Observações si stemáticas realizadas durante consultoria em gestão  

b. Base dados com as informações gerenciais d os gastos realizados 
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4. Caso de Estudo 

4.1 Apresentação da Empresa 

A empresa onde foi realizado o trabalho, está situada no concelho de 

Braga , em Portugal , e possui  como atividade principal a comercialização de piz-

zas, onde cerca de 80% da sua faturação é proveniente da comercialização desse 

produto. 

Desde a sua conceção, os sócios à frente da operação, buscaram desen-

volver uma boa gestão operacional  e financeira , pois  entendem que são funda-

mentais  para a perenidade do negócio. Além disso, também possuem o desejo 

de desenvolver um modelo de negócio que possa ser expandido, seja  através de 

lojas  próprias  ou até mesmo por franchi sing , enquanto al ternativa para aumentar 

as chances de sobrevivência  e a  capacidade de adaptação para novos mercados  

(Machado & Espinha, 2010) . 

Os dois sócios à  frente do negócio são Brasilei ros, possuem um certo 

know how  em gestão de negócios, devido ao fato de terem trabalhado em grandes 

empresas como executivos e também serem empreendedores de pequenos negó-

cios  no seu país  de origem , mas não efetivamente no ramo d e pizzaria . Devido 

a isso, e por serem de fora de Portugal , perceberam uma maior necessidade de 

compreender quais são as dinâmicas desse mercado em Portugal , desde o com-

portamento do consumidor, passand o pela gestão de pessoas, processos produ-

tivos e legislação local. 

O negócio possui quatro sócios, que juntos formam o Conselho de Ad-

ministração. Já a operação da empresa  é composta por 4 colaboradores e dois 

dos quatro sócios que  ocupam efetivamente a  função de Gestor Operacional  e 

Gestor Comercial/Marketing. Além disso, contam com uma consul toria externa 

em gestão interina para os apoiar no desenvolvimento do negócio, principal-

mente com foco em gestão financeira , administrativa e operacional . O organo-

grama da empresa é  simples, conforme podemos ver na Figura 1: 
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Figu ra 1 – Organograma da empres a e m estudo. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

As principais  responsabilidades de cada área/função estão especificadas 

na Figura 2: 

 

Figu ra 2 – Pr inc ipais f unç ões de cada áre a.  

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

4.2 Matriz SWOT Planeamento Estratégico 2022 

No Planejamento Estratégico para o ano de 2022 foi elaborada a matriz 

SWOT por todos os quatro sócios da empresa, onde juntos discutiram os pontos 

fortes e fracos, além de identificarem oportunidades a serem trabalhadas e 

Área Composição Principais Responsabilidades

Conselho de 

Administração

Formado pelos 4 

sócios 

Responsáveis pelas decisões soberanas do negócio, zelo pelos interesses dos sócios e 

alinhamento dos objetivos do negócio.

Gestor Operacional Um dos sócios 

Garantir a operação da empresa, sendo responsável pelos seguintes macro-processos: 

compras diretas, manutenção da loja, gestão da equipe, gestão de estoque e processos 

produtivos.

Equipe operacional

Um Chefe de Balcão

Três Atendentes de 

Balcão

Equipe que faz o negócio acontecer, sendo executores da confecção e entrega dos 

produtos a serem vendidos, atendimento direto ao cliente, limpeza e manutenção da 

loja. O chefe de balcão assume também o papel de guardião dos processos junto aos 

demais colaboradores, não ocupando ainda o cargo de gestor da equipe.

Gestor 

Comercial/Mkt
Um dos sócios 

Construir e implantar a estratégia comercial, com foco em posiconamento e 

fortalecimento da marca, programação visual, comunicação com os clientes e mercado, 

além de promoções alinhadas com a operação e financeiro.

Gestão Interina Consultor externo

Serviço de consultoria externa em gestão interina responsável pela gestão financeira e 

administrativa, além do desenvolvimento dos processos relacionados à operação e 

marketing.
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possíveis  ameaças ao negócio. Abaixo o resultado dessa análise:  

Figu ra 3: Matr iz SWOT P lane ame nto Es tratég ic o 2022 

Fonte: e laboração da autora (2021) 

 

4.3 Objetivos Estratégicos 2022 

Os objetivos estratégicos definidos para o ano de 2022 possuem 

abordagem financei ra  e quali tativa, onde nesse trabalho teve como estudo o 

indicador de Custo de Mercadoria  Vendida. Vale enfatizar que , apesar de ser um 

indicador específico, ações relacionadas a outros indicadores  podem também vir 

a  impactar o CMV, como as ações de marketing. Mas isso, claramente não está 

em causa nesse estudo. 

A Figura 4 apresenta  os objetivos definidos no planeamento estratégico : 

Forças Oportunidades

Engajamento dos sócios da operação Desenvolver base de clientes takeway e delivery

Qualidade da pizza Melhorar o posicionamento online

Ponto de venda Desenvolvimento de novos produtos

Diferencial de vender na montra Melhorar a qualidade da receita

Canais de venda hibrido (loja, telefone e etc) Fortalecer os canais de venda

Preço dos produtos Desenvolvimento de novos diferenciais

Qualidade do atendimento Desenvolver canais de parcerias e de divulgação

Expansão da rede

Desenvolvimento de indicadores de desempenho

Aprimorar papéis e responsabilidades sócios

Fraquezas Ameaças

Processos estruturados Retomada econômica

Gestão de pessoas COVID 19

Comunicação interna Comportamento do consumidor pós pandemia

Controles internos da operação Grandes redes atuando com preços muito baixos

Mão de obra Desaquecimento do turismo

Estrutura de custos fixos

Uma unidade de negócio

SWOT
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F igu ra 4 – Objet ivos es traté gic os tr aç ados para 2022. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

Nos objetivos estratégicos definidos, pode-se perceber metas  tanto finan-

ceiras como de qualidade, além de  estarem relacionados não só ao financei ro, 

mas também à operação e marketing. Os objetivos 5 e 11 estão sem a meta 

especí fica , pois  na altura em que os objetivos foram construídos,  ainda não havia 

parâmetros suficientes para a  definição dos mesmos. Desses objetivos estratégi-

cos nascem os indicadores de desempenho. 

4.4 Indicadores de Desempenho 2022 

De cada objetivo listado no planeamento estratégico, nasceu um indicador 

de desempenho que possui sua forma de ser medido,  tendo como premissa a 

saber : fórmula de cálculo, quais, onde e como as informações são coletadas  e 

periodicidade de medição  (Rodrigues et al. , 2003) ; (K. A. Merchant, 2006); 

(Pedernei ras, Silva, Menezes, & Soares, 2022) .  

Diante disso, lis tamos abaixo as características  do indicador objeto desse 

trabalho, CMV máximo anual de 30,5%: 

 

Nº Objetivos Estratégicos

1 Aumentar o faturamento anual em 36,5%

2 Alcançar índice de lucratividade operacional mínimo de 10,8% 

3 Alcançar CMV máximo de 30,5%

4 Reduzir em 10% o Custo Fixo

5 Crescer xx% o ticket médio

6 Alcançar no máximo 27,6% de Labor Cost

7 Garantir 95% de acuracidade no controle de produtos acabados 

8 Alcançar, até 31/12/2022, 1800 seguidores no Instagran

9 Alcançar 60 ligações por mês no takeway/delivery

10 Alcançar no mínimo 150 reviews anual no Google

11 Alcançar xx% de satisfação dos clientes 
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• Fórmula de cálculo:  

% CMV = [EI - COMPRAS (I+PA+MO)  EF]/Faturamento líquido 

EI= Estoque Inicial; I=Insumos; PA=Produtos Acabados; MO=Materiai s 

Operacionais; EF=Estoque Final 

 

• Coleta  das informações: 

Quais: 

Compras : Soma de todos os insumos, produtos acabados e materiai s 

operacionais adquiridos no período, tendo como base a data de faturação  

(valores sem IVA). 

EI  e EF: Valor monetário do estoque no início do mês. No úl timo dia ou 

no primeiro dia do mês antes do início do novo período da operação, deve ser 

feita  a contagem pelo gestor operacional ou pelo chefe de balcão de todos os 

materiais  e na sequência repassar à  consul toria  externa, onde é fei to o cálculo 

monetário de todos os materiais. Diante disso, o estoque inicial  de um período 

é o estoque final do período anterior.  

Faturamento Líquido: Total  das vendas realizadas no período sem IVA. 

 

Onde:  

Compras : Sistema de controle interno da consul toria . A cada fatura os 

valores são lançados em uma tabela de dados, contendo as seguintes 

informações: data da fatura , fornecedor, tipo de despesa, valor total e valor do 

IVA. 

EI  e EF:  Relatório inventário monetizado. 

Faturamento líquido: Relatório do total de vendas realizado no período 

reti rado do sistema de faturação. 

 

Como :   

Custos : No final  de cada período, são verificados os montantes de cada 

categoria  de custo na planilha de controle interno.  

EI  e EF: Consulta ao relatório inventário monetizado. 

Recei ta : Através do acesso ao sistema de faturação após o término do 

período. Esse acesso é fei to de forma remota pela  consul tora .  
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• Periodicidade: Mensal 

A apuração do índice de CMV é feito mensalmente, e à medida que o 

tempo vai passando é apurado o resultado acumulado do período.  

 

Vale ressaltar que o cálculo desse indicador é feito sobre o volume de 

faturamento líquido (sem IVA) , onde é importante dizer que a meta anual  de 

faturamento foi dividida em 12 partes de acordo com a sazonalidade do negócio, 

levando-se em consideração não só o faturamento do ano anterior, como 

também indicadores do setor coletados no INE –  Insti tuto Nacional de 

Estatísti ca .  

A meta em porcentagem não muda de um mês para outro, mas à medida 

em que varia o faturamento, o valor total de gastos desses três i tens também irá 

variar, pois se trata  de custos que variam de acordo com o volume de 

faturamento. Neste modelo de custeio, quanto mais se fatura , mais insumos, 

produtos acabados e materiai s operacionais  são consumidos  (Zuccolotto & 

Filho, 2009) ; (Junior et al . , 2009) ; (Eyerkaufer et al . , 2020). 

Em 2021 o CMV representou 37,9% do volume total  do faturamento 

líquido, conforme Figura 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figu ra 5 – Índ ice de CMV 2021. 

Fonte: e laboração da autora (202 2). 

 

Podemos observar uma variação grande no seis primei ros meses da 
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operação, onde foi identi ficado devido a devido a uma projeção de faturamento 

bem superior à realidade, causando um volume de compras maior que o 

necessário, potencializado pelas entregas mensais  dos fornecedores, que 

juntamente com o faturamento baixo e data de vencimento curta , caus aram 

desperdícios.  

Outro ponto de destaque na apuração em 2021 é que a contagem do 

estoque não ocor reu de forma periódica, onde a mesma ocorreu apenas em 

dezembro de 2021, devido à necessidade de informar à  contabilidade do valor 

monetário do mesmo. A falta  de informação do EI – Estoque final , impactou 

no indicador mensal , mas diante da aferição do mesmo no final  de dezembro, o 

resultado final  apurado de % de CMV em 2021 de 39,7% está correto. 

Sabemos que é responsabilidade da  contabilidade a aferição dos 

resultados através da contabilização dos fatos ocorridos, mas seguem as regras 

contábeis  e fi scai s de análise. Um exemplo disso é o lançamento dos materiai s 

operacionais, que apesar de se tratar de um custo que varia  de acordo com as 

vendas, não são classifi cados na conta contábil  31-  Compras (SNC) que segundo 

as normas contabilís ticas e de relato financei ro, bem como do Sistema de 

Normalização Contabilísti ca (SNC), lança-se apenas os custos das aquisições de 

matérias  primas (matérias  que irão sofrer alteração e incorporam o produto 

final ) e o custo das aquisições das mercadorias (bens adquiridos para venda que 

não sofram al terações).  Sendo assim, o tratamento do custo dos materiais 

operacionais  é fei to gerencialmente. 

A empresa começou a dar uma maior atenção a esse tema, a partir de maio 

de 2021, sendo possível identificar na figura 5 uma melhora e menor variação 

no índice de CMV a parti r desse momento. Como a muçarela  representava 52,5% 

do volume de compras de insumo, foi  feito uma análise pela  consul toria  em 

junho de 2021, de consumo de muçarela versus produtos vendidos, de acordo 

com as fichas técnicas dos produtos utilizadas naquele momento. O número 

mostrou uma variação de 86% para mais, como expomos nos passos abaixo: 

 

•  Levantamento no sistema de quantidade de produtos vendidos que 

em sua composição possuem consumo de muçarela , durante o período de janei ro 

a maio de 2021: 
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Figu ra 6 – Quantidade de produ tos vendidos  com consumo de muç arela . 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

•  A primeira linha da tabela acima representa o volume de fati as 

vendidos, onde cada fati a representa 1/6 da pizza família . Sendo assim cada 6 

fatias  representam 1 pizza família . Na tabela abaixo a primei ra linha representa 

o número de pizzas famíli as  vendidas através de fati as  e as  demais informações 

se mantém conforme a  Figura 6: 

 

Figu ra 7 – Quanti fic aç ão da produção f inal . 

Fonte: e laboração da autora (2022). 

 

•  Quantidade de muçarela  utilizada por item , conforme fichas 

técnicas utili zadas naquele momento: 

 

Figu ra 8 – Quantidade de muç arela c ons umida por produto. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

•  Após termos chegado ao volume total  de produtos ven didos, foi 

feito o cálculo de quantos gramas de muçarela  deveriam ter sido consumidos 

Categoria do Produto jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 Total

Fatias 994 1 669 2 871 2 661 2 865 11 060

Pizza Família 103 148 199 214 224 888

Pizza Média 177 236 290 298 375 1 376

Calzone 12 14 6 3 4 39

Pão de Alho 41 59 30 32 59 221

Total de Itens 1 327 2 126 3 396 3 208 3 527 13 584

Categoria do Produto jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 Total

Pizza Família/Fatias** 166 278 479 444 478 1 843

Pizza Família 103 148 199 214 224 888

Pizza Média 177 236 290 298 375 1 376

Calzone 12 14 6 3 4 39

Pão de Alho 41 59 30 32 59 221

Insumo Muçarela Medida Quantidade

Pizza Média gramas 120

Pizza Família gramas 190

Calzone gramas 120

Pão de Alho gramas 80
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para produzi r todos esses produtos, tomando como base  a quantidade de g ramas 

de Muçarela  constante em cada ficha técnica e aplicando o desvio padrão de 

12%. Esse desvio padrão foi  definido pelos gestores com base em 

questionamentos feitos por eles  a  outros empresários do ramo.  Abaixo o 

montante previsto de consumo de muçarela: 

 

Figu ra 9 – Ind icaç ão do c ons umo pre visto de muç are la. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

•  Abaixo a demonstração de como foi  fei to o cálculo do consumo 

do insumo em quilos  por categ oria  de produto, onde expomos como exemplo as 

pizzas médias :  

Total de quilos de muçarela = (Total de unidades vendidas por categoria de 

produto X Quantidade de gramas por unidade produzida)/1000  

Exemplo pizzas médias 01/2021: = 177 unidades X 120 g ramas / 1000 = 21,2 

quilos. 

•  Após o levantamento do número de quilos  de muçarela  que 

deveriam ter sido consumidos na produção, foi fei to o levantamento  do volume 

de compras do insumo no mesmo período. Abaixo os valores : 

 

Figu ra 10 – Quantidade e m qu ilos de muç are la adqui r ida no per íodo. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

•  Para chegarmos ao montante de quilos adquiridos, foi fei to um 

levantamento através de consul ta  em cada fatura de compra do período, onde 

foram listadas em excel com o montante de quilos de cada fatura . Abaixo 

exemplo do mês de maio/2021 : 

Categoria do Produto jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 Total

Pizza Família/Fatias 31,5 52,9 90,9 84,3 90,7 350,2

Pizza Família 19,6 28,1 37,8 40,7 42,6 168,7

Pizza Média 21,2 28,3 34,8 35,8 45,0 165,1

Calzone 1,4 1,7 0,7 0,4 0,5 4,7

Entradas 3,3 4,7 2,4 2,6 4,7 17,7

Total quilos muçarela 77,0 115,7 166,6 163,6 183,5 706,4

Desvio padrão considerado 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Total de quilos consumo previsto 86,2 129,6 186,6 183,2 205,5 791,2

Insumo adquirido jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 Total

Muçarela 296 204 420 204 348 1472
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Figu ra 11 – Quantidade de muç are la adqui r ida no mês de maio de 2021. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

•  Ao compararmos o montante de muçarela  comprado versus o 

volume previsto de utilização, verifi camos um consumo superior de 86%. Abaixo 

expomos o cálculo do desvio: 

 

Figu ra 12 – Análise c onsumo de muç are la vs quant idade pre vis ta. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

Sali entamos que no final  do período de maio não foram contados o total 

de quilos de muçarela remanescente no estoque, mas mesmo que excluamos o 

total de quilos adquiridos nas duas últimas compras de maio – 90 quilos 

(conforme figura 11) , o desvio ainda é al to, saindo de 86% para 75%. 

Mesmo esse não sendo o período de análise do trabalho, o mesmo serviu 

de base para que a consul tora junto com os gestores já  começassem a tratar 

nesse tema, dando um foco maior no processo produtivo que envolve a 

utilização dos insumos, sendo possível  no ano de 2022 inserir o indicador CMV 

no planejamento estratégico, a  fim de garantir o uso adequado dos insumos, 

através  de um olhar contínio para todos os processos que envolvem o seu 

consumo. 

 

4.5 Sistema de Faturação 

O sistema de faturação utilizado é o WinRest NX PRO, aprovado e 

Data fat.
Data de 

validade
Fornecedor Tipo Nome Interno Total de kilos

04/05/21 11/06/21 Restservice Insumos Muçarela 72,0

04/05/21 13/05/21 Restservice Insumos Muçarela 21,0

04/05/21 04/06/21 Restservice Insumos Muçarela 15,0

04/05/21 11/06/21 Restservice Insumos Muçarela 24,0

04/05/21 04/06/21 Restservice Insumos Muçarela 6,0

18/05/21 26/06/21 Restservice Insumos Muçarela 60,0

18/05/21 22/05/21 Restservice Insumos Muçarela 60,0

20/05/21 Não contém Marnova Insumos Muçarela 30,0

20/05/21 Não contém Marnova Insumos Muçarela 60,0

Total de kilos adiquiridos 348,0

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 Total

Total de kilos consumo previsto 86,2 129,6 186,6 183,2 205,5 791,2

Total de kilos adiquiridos 296,0 204,0 420,0 204,0 348,0 1472

Compra x Consumo previsto 243,2% 57,4% 125,0% 11,3% 69,3% 86,0%

Total de mussarela utilizada a mais 209,8 74,4 233,4 20,8 142,5 680,8
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homologado pelas finanças de Portugal . Nesse si stema são lançadas todas as 

vendas, onde o cálculo do IVA de cada produto é fei to de forma automática , de 

acordo com as reg ras fiscais  de cada i tem  (Autoridade-Tributária , 2022) . 

O Sistema é utili zado por todos os colaboradores, onde os acessos são de 

acordo com as suas responsabilidades  e cada colaborador possui  sua senha. 

O acompanhamento do faturamento é feito diariamente pelos gestores e 

consul toria  externa, através do aplicativo do Sistema de Gestão, chamado 

Dashboard PIE. 

Importante citarmos que  o si stema também permite que insumos e 

produtos acabados sejam controlados, mas ainda não utili zados pela  gestão do 

negócio.  

4.6 Sistemas de Controlo  –  Consultoria  Externa 

A consultoria externa , por meio de experiências de gestão já consagradas, 

desenvolveu  uma metodologia aplicada a todos os clientes em gestão interina, 

que visa proporcionar um efetivo controlo dos gastos, onde, à  medida em que 

os fatos ocorrem, vai- se construindo uma base de dados, sendo possível 

identificar o volume de compras por mês, por categ oria da despesa e por 

fornecedor. A Figura 13 ilustra  algumas das ocorrências regi stadas : 

Figu ra 13 – Fe rrame nta de c ontro l o de f atu ras. 

Fonte: e laboração da autora (202 2). 

 

Esse mesmo sistema também é utili zado pela consul tor ia nos processos 

relacionados ao fluxo de caixa, pagamento de fornecedores  e documentação para 

a  contabilidade.  A conferência dos dados de faturamento é o primeiro passo do 

processo, e é fundamental para garanti r o lançamento de forma cor reta , para 

além do vínculo com as demais atividades, o que faz com que seja minimizado 

o lançamento errado de alguma fatura . 

A Figura 14 apresenta o processo de lançamento das faturas com as suas 

etapas : 

Data de 

faturamento
Fornecedor Natureza Gerencial Venc. Banco Valor Total IVA

Valor sem 

IVA
Pago Mov. Caixa  A Pagar Fatura

02/02/22 Massimo Zanetti Beverage Iberia, Lda Produtos Acabados 04/03/22 Millenium -€ 54,82 -€ 10,25 -€ 44,57 Sim -€ 54,82 € 0,00 Fisico

02/02/22 Makro Cash & Carry Portugal, S.A. Materiais Operacionais 02/02/22 Millenium -€ 121,27 -€ 22,68 -€ 98,59 Sim -€ 121,27 € 0,00 Fisico

02/02/22 Makro Cash & Carry Portugal, S.A. Insumos 02/02/22 Millenium -€ 74,41 -€ 12,41 -€ 62,00 Sim -€ 74,41 € 0,00 Fisico

02/02/22 Reclatempo Programação visual 03/02/22 Millenium -€ 553,50 -€ 103,50 -€ 450,00 Sim -€ 553,50 € 0,00 Fisico

02/02/22 Casimira Produtos Acabados 04/03/22 Millenium -€ 169,27 -€ 31,65 -€ 137,62 Sim -€ 169,27 € 0,00 Fisico
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Figu ra 14 – F luxo process o lanç ame nto de f atu ras.  

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

4.7 Tratamento Gerencial dos Gastos 

O tratamento gerencial dos gastos é de responsabilidade da consultoria 

externa, no âmbi to do serviço de gestão interina. Essa gestão interina, conforme 

ci tado na Figura 2, é responsável  pelo financeiro e administrativo, onde 

conforme exposto no i tem 4.6, desenvolveu o que podemos chamar de um 

si stema de informação onde são efetuados todos os lançamentos das aquisições 

efetuadas pela  empresa .   

Abaixo expomos o que é considerado dentro de cada categoria em causa:  

•  Insumos : todos as compras realizadas de matérias-primas 

utilizadas na produção das pizzas  e demais produtos, como calzones e pães de 

alho. 

•  Produtos acabados :  todos os produtos adqui ridos para venda e 

que não passa por nenhuma mudança do seu estado inicial . Ex.: bebidas e 

gelados. 

•  Materiais operacionais :  materiais  consumidos à medida que as 

vendas ocor rem. Ex.: suportes e caixas de pizza, copos e guardanapos. 

 

4.8 Processo de compras de mercadorias 

As compras dos materiais que englobam o cálculo do CMV são efetuadas 

pelo gestor operacional . O mesmo efetua uma contagem semanal de todos os 

itens e decide o que comprar, levando como base também o volume de vendas 

projetado para aquela semana e análi se das vendas da semana anterior. A Figura 

16 apresenta  o processo de compras  dessas categ orias: 
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Figu ra 15 – Processo de c ompras . 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

4.9 Rede de Fornecedores 

A compras são efetuadas em fornecedores desenvolvidos pelo gestor 

operacional  com o apoio da consultoria  externa , além dos retalhos  específicos 

para empresas do ramo, principalmente dos i tens frescos, como rúcula e tomate.  

As compras são realizadas para um a semana de consumo, devido a 

variação do faturamento, chegando a ter desvio padrão em torno de 30% de uma 

semana para outra , tanto para a  maior como para menor, impactando 

di retamente no volume de compras. Interessante ci tar que , no início do negócio, 

os fornecedores atendiam apenas uma vez por mês, l evando o gestor a comprar 

mais que o necessário, ocor rendo desperdício de material.  I sso explica os índices 

al tos de % de CMV no início do negócio, conforme  demonstrado na Figura  4.  
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5. Etapas do Trabalho 

Esse capítulo tem o objetivo de apresentar as  fases de implementação 

realizadas com base no planeamento estratégico da empresa  em causa , onde foi 

definido, a  título de meta para o ano de 2022, que o indicador de % de Custo de 

Mercadoria  Vendida –  CMV, seria utili zado como um marcador de referência 

para avaliar as  ações e di recionamentos adotados , na busca de melhorias  no re-

torno financei ro desejado pelos gestores, a migrar, de modo objetivo, do valor 

de 37,9% para 30,5%, no ano seguinte à implementação das ações que derivam 

di retamente do objeto da consul toria  contratada . 

5.1 Identificando as Causas do Problema 

Com o objetivo de identificar as  causas do problema, foi  feito o 

mapeamento do processo produtivo pela  consul tora juntamente com os gestores 

da empresa , utilizando-se a fer ramenta -  Diagrama de Ishikawa  (Oliveira, 2007); 

(S. Pereira , 2013) . O foco desse mapeamento foi  a produção de pizzas e demais 

produtos que consomem insumos, que no ano de 2021 representava 70,1% do 

valor total  dos gastos das categorias  analisadas, conforme figura 17. Abaixo 

segue o diag rama elaborado: 

 

Figu ra 16 – Mape ame nto process o produ t ivo de p izz as , c alz ones e pães de alho.  

Fonte: e laboração da autora (2022).  

Foram observamos alguns problemas relacionados a pessoas, 

procedimentos e medidas, conforme abaixo: 

Insumos Procedimentos Medidas

Pessoas Meio ambiente Equipamentos

USO EXCESSIVO DOS 

INSUMOS NA 

PRODUÇÃO.

Ausência de padrão
nas pizzas

Sem 
periodicidade

Disponibiliade 
dos insumos

Produtividade

Inexistente

Incompletas

Não medido

Consumo total 
por tido de 
insumo

Fichas 
técnicas

Forma de 
montagem das 
pizzas

Baixa 
experiência

Habilidade
comprometida

Disponibilidade

Qualidade
Gramatura Medidores

Temperatura 
adequada

Utensílios de 
cozinha

Limpeza

Alta
temperatura

Forno

Atenção

Inexistente

Temperatura

Treinamento

Bancada de
trabalho

Contagem 
estoque final de 
período
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Pessoas :  a) ausência  de padrão nas pizzas , b) baixa experiência  da equipe e c)  

habilidade comprometida. 

 

Procedimentos:  a) forma de montagem das pizzas – ausência de procedimento 

visual para a  equipe relacionado à montagem; b) medidores – ausência de 

medidores de insumo e c) fi chas técnicas incompletas ou com volume de 

insumos inadequados  de cada sabor. 

 

Medidas :  a ) ausência  consumo total  por tipo de insumo e b) falta de 

periodicidade na contagem do estoque final  de cada mês .   

 

Estratifi cação dos gastos por categoria  ano de 2021: 

  

 

 

 

Figu ra 17 – Es trat if icaç ão dos gas tos e m 2021. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

O maior gasto é composto pela  categoria  insumos, sendo a muçarela  e 

farinha os itens com maior participação. Conforme descrito no item 4.3 

Indicadores de Desempenho, até maio de 2021 a Muçarela  representava 52,5% 

do total  dos insumos adqui ridos. Já  a  farin ha representava 10,1%.  A 

estrati ficação dos insumos no período de junho a dezembro de 2021 não foi 

feita , pois  pelo entendimento dos gestores e consul toria  com os dados já 

levantados,  não se fazia  necessário, pois  estava claro que esses dois  insumos 

tinham uma respresentatividade maior. Pela  observação das fichas técnicas 

também foi possível  verifi car, que a muçarela é o insumo mais utili zado, pois 

está  presente em todos os sabores, além dos calzones e pães de alho.   

Quanto aos produtos acabados identificou-se que os mesmos não eram 

controlados de forma adequada, sendo fei ta  apenas uma contagem semanal  para 

ser vir de base para o volume de compras da próxima semana, não sendo fei to 

Categoria Participação

Insumos 70,1%

Produtos Acabados 16,6%

Materiais Operacionais 13,3%
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um controle de estoque passando pela v erificação do volume comprado vs 

vendas realizadas. O sistema utili zado até meados de dezembro de 2021, não 

continha o módulo controle de estoque , onde nessa al tura foi  feita  uma al teração 

de sistema, onde o novo passou a ter essa funcionalidade , fazendo com que fosse 

possível desenvolver processos relacionados à gestão desses produtos  de forma 

mais assertiva e com apoio de tecnologia .  

Os materiais operacionais por terem uma participação menor, não foi 

foco durante o período do projeto. Além disso, são itens que para serem 

controlados exigem uma esforço interno, que no entendimento dos gestores e 

também da consul toria  não se justifi ca . De qualquer forma, isso não signi fica 

que  o gestor operacional não estava atento aos preços desses materiais.   

5.2 Construção do Plano de Ação 

Após a análise e consequente entendimento das causas do problema, fo-

ram mapeadas as ações necessárias  para tratamento do mesmo. Esse mapea-

mento foi fei to pela consultora em conjunto com os dois gestores, onde no 

primeiro momento foram mapeadas 13 ações, onde continha os seus responsá-

veis  e prazos de entrega. À medida que as ações foram sendo tratadas, novas 

ações surgiram, chegando a um total de 20 ações a serem trabalhadas relaciona-

das ao tema do projeto.  

5.3 Ações Realizadas 

No período de análise do indicador, j aneiro a junho de 2022, foram rea-

lizadas 16 ações, 2 não foram realizadas dentro do período e  2 foram adiadas. O 

plano foi  gerido pela  consultora que, utilizando-se da ferramenta de armazena-

mento “Google Drive” (Google, 2022) , disponibili zou acesso aos dois gestores 

para acompanhamento e edição, à  medida em que as ações mudavam de s tatus. 

Abaixo o quadro com todas as ações com seus respetivos status em 30/06/2022: 
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F igu ra 18 – P lano de Aç ão - CMV.  

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

Algumas ações estão sem a data de conclusão, devido a falta de atualiza-

ção pelo responsável .   

Foram identificadas quatro principais  causas para o atraso e adiamento 

de algumas ações: a) rotatividade dos colaboradores, b) aumentos constantes de 

preços de insumos, c) pouca experiência  em gestão pelo responsável  das ações 

e d) discordância entre os gestores operacional  e de marketing  quanto ao modelo 

de negócio. Abaixo expomos cada um a dessas causas : 

 

a) Rotatividade dos colaboradores : Durante o período do estudo, três 

colaboradores saí ram e quatro novos entraram. Como o gestor operacional é o 

responsável pelo treinamento da equipe,  à  medida que novos colaboradores en-

travam, ele destinava grande parte do seu tempo para treiná -los. Isso se deve 

Item Ação Categoria Responsável Prazo Conclusão Status

1 Estratificar os gastos  por categoria ano 2021 Todas Consultoria 10/12/21 15/12/21 Concluída

2 Desenvolver base para cálculo do indicador de desempenho Todas Consultoria 31/01/22 27/01/21 Concluída

3
Mapear processo que envolve o consumo dos três categorias 

de materiais em causa
Todas Consultoria 31/01/22 17/01/22 Concluída parcial

4 Revisar os sabores de pizza ofertados e insumos utilizados Insumos Gestor Operacional 31/01/22 15/03/22
Concluída com 

atraso

5
Desenvolver fichas técnicas completas por sabor de pizza 

definido

Insumos e Materiais 

Operacionais
Consultoria 28/02/22 21/03/22

Concluída com 

atraso

6 Documentar receita de massa e molho de pizza Insumos Gestor Operacional 28/02/22 15/03/22
Concluída com 

atraso

7 Desenvolver ficha técnica da massa com cálculo de CMV Insumos Consultoria 28/02/22 21/03/22
Concluída com 

atraso

8
Desenvolver ficha ténica do molho de tomate com cálculo de 

CMV
Insumos Consultoria 28/02/22 21/03/22

Concluída com 

atraso

9 Cálcular CMV por pizza comercializada
Insumos e Materiais 

Operacionais
Consultoria 28/02/22 21/03/22

Concluída com 

atraso

10
Revisar e redefinir os produtos comercializados a partir do 

CMV
Todas Todos 15/03/22 30/04/22

Concluída com 

atraso

11
Desenvolver material visual para a equipe referente ao 

padrão das pizzas
Insumos Gestor Operacional 31/03/22 Sem informação Concluída

12 Treinar equipe quanto ao padrão na produção das pizzas Todas Gestor Operacional 31/03/22 Sem informação Concluída

13 Garantir que o processo de produção esteja no padrão Insumos Gestor Operacional 31/03/22 Sem informação Concluída

14
Mapear o processo de compras dos insumos, produtos 

acabados e materiais operacionais
Todas Consultoria 30/04/22 15/06/22

Concluída com 

atraso

15 Treinar a equipe quanto ao recebimento das mercadorias Todas Gestor Operacional 30/04/22 Sem informação Concluída

16
Desenvolver processo de controle de produtos acabados via 

sistema
Produtos Acabados Consultoria 30/04/22 15/06/22

Concluída com 

atraso

17 Implantar o processo de controle de produtos acabados Produtos Acabados Gestor Operacional 30/04/22 Atrasada

18 Definir regras de consumo interno de produtos Todas Gestores 30/04/22 Atrasada

19 Desenvolver padrão do uso dos materiais operacionais
Materiais 

Operacionais
Gestores 30/04/22 Adiada

20
Informar à equipe quanto ao padrão do uso dos materiais 

operacionais

Materiais 

Operacionais
Gestores 30/04/22 Adiada

Plano de Ação - CMV
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também pelo fato de ainda na al tura , não ter conseguido desenvolver um cola-

borador para o cargo de chefe de balcão, que veio ingressar à  equipe somente 

em abril  de 2022. Futuramente a  responsabilidade de treinar à  equipe passará a 

ser do chefe de balcão. 

 

b) Aumentos constantes de preços de insumos :  O aumento constante 

de preços de insumos, fez com que o gestor operacional buscasse al ternativas 

no mercado de outros fornecedores, ocupando mais  uma vez o seu tempo. Além 

disso, uma atuação mais presente junto à operação.  

 

c)  Pouca experiência  em gestão pelo responsável das ações : A falta 

de experiência  do gestor operacional  quanto aos temas abordados, implantação 

das ações e gerenciamento das demandas junto com as tarefas do dia  a  dia , im-

pactaram na efetividade das ações. O mesmo compreende melhor todo o funci-

onamento do negócio, mas possui  sua curva de aprendizado. 

 

d) Discordância  entre os gestores operacional e de market ing :  A falta 

de congruência dos gestores operacional  e comercial/marketing, quanto a alguns 

pontos do modelo de negócio, geraram alguns problemas quanto a padronização 

de processos, impactando di retamente na equipe, gerando desconformidade na 

padronização dos produtos e atendimento  e fal ta  de entendimento por parte da 

equipe de como deveria  realmente proceder e qual  era o seu papel.  

5.4 Definição e Implantação de Novos processos 

Durante o projeto, foram identifi cados a necessidade de melhoria  ou 

desenvolvimento de alguns processos, que vi sam apoiar no uso padronizado dos 

insumos e demais materiais. Todos esses processos estão relacionados ao 

controle das categ orias dos materiais  em causa no presente estudo. Apresentam-

se, abaixo, os referidos processos: 

 

•  Processo de compras de produtos acabados : Esse processo foi 

implantado junto à  equipe pelo gestor operacional  e sua revisão e desenho, 

foram elaborados em conjunto com a consultora .  No desenho do processo o 
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gestor conseguiu identificar todos os envolvidos e qual  era o impacto do mesmo 

na operação. A chegada de mercadorias é um ponto de atenção, pois  nem sempre 

é o mesmo colaborador que está na loja , sendo uma tarefa de responsabilidade 

de todos. Abaixo o processo em causa: 

Figu ra 19 – Dese nho do process o de compras  de produ tos ac abados . 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

As cores foram inseridas para facili tar o entendimento do gestor,  tendo 

em vista  ser algo novo para ele. Nesse processo a responsabilidade da equipe é 

de conferir a  mercadoria com a fatura , além de arquivar o documento em uma 

pasta padrão. Se identificarem que as mercadorias estão em desconformidade 

com a fatura, o mesmo deve inserir essa informação de forma escri ta no docu-

mento fi scal , dando a informação necessária para  que o gestor operacional re-

solva com o fornecedor. Importante salientar que buscou -se desenvolver 

soluções em conformidade com a estr utura da empresa.   

 

•  Processo de controle de produtos acabados : esse processo tem 

como objetivo controlar o estoque de produtos acabados no sistema, servindo 

como base para o gestor na definição do volume de compra de sses produtos. 
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Anteriormente esse controle era fei to de forma manual, onde era necessário 

contar o estoque fisicamente toda semana . Com o novo processo, o gestor passa 

a  tomar essa  decisão estando em qualquer lugar, consultando diretamente no 

si stema o estoque atual  de cada produto acabado. Esse processo aparece no 

plano de ação como atrasado, pois em 30/06/2022, final do período de análise, 

ainda não havia sido implantado. Além da definição dos processos foram elabo-

rados os procedimentos para apoio à equipe. 

 

•  Elaboração de novas fichas técnicas e cálculo do CMV :  con-

forme identificado no mapeamento do processo, a s fichas técnicas existentes 

estavam incompleta. Para a elaboração das novas fichas, o gestor operacional 

elaborou uma pizza de cada sabor, conforme padrão de qualidade definido, onde 

à medida que montava as pizzas, era fei ta  a  pesagem das mercadorias, anotava 

essa g ranatura e definia a forma de distribuição dos insumos de forma visual. 

Abaixo um exemplo na nova ficha técnica :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figu ra 20 – Exemplo de nova f icha téc nic a. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

Com a elaboração das novas fichas, os gestores passaram a ter 

Sabor:

Ingredientes Preço Média Custo Grande Custo Fatia 6 Custo

Por kilo Kilo/litro gr/ml/unid Unidade gr/ml/unid Unidade Unidade Fatia 6

Massa de pizza € 1,0799 230 € 0,2484 530 € 0,5723 € 0,0954

Mozzarella € 4,9800 130 € 0,6474 200 € 0,9960 € 0,1660

Molho de tomate € 1,7768 70 € 0,1244 140 € 0,2488 € 0,0415

Orégano € 14,4500 1 € 0,0145 1 € 0,0145 € 0,0024

Bacon fatiado € 4,9600 50 € 0,2480 100 € 0,4960 € 0,0827

Ovo € 0,1292 1 € 0,0001 1 € 0,0001 € 0,0000

Natas € 3,2500 50 € 0,1625 70 € 0,2275 € 0,0379

Total € 1,4452 Total € 2,5552 € 0,4259

Custos variáveis Preço Média Custo Grande Custo Fatia Custo

Por unidade Unidade unidade Unidade unidade Unidade Unidade Fatia 6

Caixa de pizza média € 0,3265 1 € 0,3265 0 € 0,0000 0 € 0,0000

Caixa de pizza grande € 0,4569 0 € 0,0000 1 € 0,4569 0 € 0,0000

Proteção pizza € 0,0500 1 € 0,0500 1 € 0,0500 0 € 0,0000

Triangulo para pizza € 0,0545 0 € 0,0000 0 € 0,0000 1 € 0,0545

Flyer € 0,0180 1 € 0,0180 1 € 0,0180 0 € 0,0000

Total € 0,3945 Total € 0,5249 € 0,0545

Custo total Carbonara € 1,8397 € 3,0800 € 0,4803

Preço de venda com IVA € 12,90 € 16,90 € 2,50

Preço de venda sem IVA € 11,42 € 14,96 € 2,21

CMV 16,1% 20,6% 21,7%

Ficha técnica por ingredientes usados

Carbonara Retornar
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informações  de quais sabores  tinham uma melhor margem de contribuição, 

gerando uma maior asse rtividade na definição da oferta  de sabores, bem como 

ajudar na construção de campanhas de marketing promocional , tomando como 

base uma junção de melhor margem e sabores da preferência do cliente. Durante 

esse processo, alguns sabores foram excluído s, outros  novos inseridos, além do 

ajuste das g ramaturas de cada insumo e ajuste dos preços de venda que estavam 

inadequados em relação ao seu CMV. 

 

•  Elaboração das fichas técnicas da operação : Outro ponto iden-

ti ficado como um problema no mapeamento do processo  foi  a  fal ta  de padrão 

das pizzas. Isso ocor ria  devido a ausência  de informação visual  disponível  para 

a  equipe operacional  de como cada pizza deveria  ser montada e ausência  de 

ferramentas padrão para consumo do insumo muçarela. Diante disso foi 

definido que o uso da muçarela  deveria ser através de um medidor e foram dis-

ponibili zadas as fichas técnicas operacionais para a  equipe , conforme exemplo 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figu ra 21 – Exemplo de fic ha téc nica operaç ão.  

Fonte: e laboração do ges tor ope racional (2022) . 

 

5.5 Repassando os Novos Procedimentos à Equipa 

O repasse dos novos procedimentos à  equipe de manei ra geral correu de 

forma tranquila . A proximidade do gestor à equipe, sua postura e a  clareza 
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quanto a necessidade de seguirem esses procedimentos, foram essenciais  para 

que corresse bem. Mesmo assim, o  repasse de procedimentos quanto ao padrão 

de produção das pizzas, tiveram alguns percalços, devido a resistência por parte 

do colaborador com mais experiência  na produção d as pizzas, onde não concor-

dava em utili zar o medidor de muçarela , alegando que a sua experiência  garantia 

que estava de acordo com a medida definida. Isso causou uma insati sfação nos 

demais membros da equipe, sendo necessária a atuação do gestor, conversando 

com o mesmo, onde expôs o porque dessas definições, e o quant o a adoção por 

parte dele desses procedimentos impactavam na equipe e na própria análise do 

resultado.    

5.6 Medição dos Resultados 

A medição dos resultados é de responsabilidade da consultoria externa, 

elaborada mensalmente, de acordo com os cri térios adotados pela gestão, onde 

é feita a recolha dos dados, elaboração dos cálculos, análise e compartilhamento 

aos gestores em suas reuniões de acompanhamento. Todas as tabelas e relatórios 

elaborados pela  consul tora estão disponíveis para os cli entes e após as reuniões 

de resul tados são inseridos em local  de armazenamento  comum à consul tora e 

gestores.  Nas reuniões são analisados os indicadores, onde cada responsável  ex-

põe o status das ações e demais pontos pertinentes a serem discutidos por todos. 

Abaixo os resul tados alcançados em 2022 comparados com a meta e o ano de 

2021: 

 

Figu ra 22 – Índice de CMV 2022 X Me ta X 2021. 

Fonte: e laboração da autora (2022). 
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Podemos identificar que o índice de CMV no período de realização do 

trabalho superou a meta estabelecida de 30,5%, ficando 0,3 pontos percentuais 

abaixo, ou seja 30,2% de índice de CMV. Observamos uma menor variação do 

índice, comparando com o ano anterior, reflexo não só das ações realizadas, mas 

também da melhoria  do conhecimento do negócio por parte dos gestores. Du-

rante o ano de 2022, se repetiu a fal ta de periodicidade da contagem do estoque 

ocor rida em 2021, conforme exposto no i tem 4.4 Indic adores de Desempenho. 

Essa falta  de contagem impactou no cálculo do resul tado mensal , mas não no 

global , já  que o estoque inicial em 01 de janeiro foi considerado e também  o do 

úl timo mês do projeto, junho de 2022. 

A segui r mostramos a participação de cada categoria em relação ao vo-

lume de compras total  até junho de 2022, comparada com o ano de 2021: 

 

Figu ra 23 – Part ic ipaç ão do consumo por c ate gor ia 1º Se m. 2022 X 2021. 

Fonte: e laboração da autora (2022).  

 

Podemos observar que a participação dos gastos  em materiais  operacio-

nais  não sofreu uma variação significativa de um ano para outro. Já os insumos 

e produtos acabados sofreram uma mudança na participação, devido a uma 

queda no consumo de insumos  em relação ao montante produzido, impactando 

então na participação dos produtos acabados. Entendemos ser necessário uma 

análise mais  detalhada da participação de cada categ oria , buscando identificar 

através do volume de receita  das categorias  dos produtos, qual  deveria  ser a 
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participação ideal  ou mais adequada de cada categoria  de materiais.    

5.7 Acontecimentos Externos Durante o Projeto 

No mapeamento das ameaças na matriz SWOT  (Filho, 2015) , não passou 

pela  cabeça de ninguém  a ocorrência  de fatores externos com tamanha g ravi-

dade, a exemplo de que poderia se iniciar uma guer ra  no continente Europeu, 

do mesmo jei to que antes da pandemia as empresas não previ ram a mesma como 

uma ameaça. Esse fato trouxe impactos na rede de forne cimento da pizzaria, 

causando aumento de preços em todos os insumos, mas principalmente naqueles 

mais utilizados: farinha e muçarela , onde a farinha sofreu dois aumentos de 

preço chegando a uma variação acumulada de 13,1% e seis  aumentos do preço 

da muçarela , chegando a uma variação acumulada de 23,8% só no período abril 

a  junho de 2022. 

Um outro acontecimento externo mapeado que irá  impactar no CMV a 

parti r de julho de 2022, está relacionada a divulgação da portaria nº331-E/2021 

de 31 de dezembro de 2021, onde define uma taxa 0,30 cêntimos de contribuição 

sobre embalagens de utili zação única com plástico em sua  composição, em ven-

das de takeway e deli ver y. Essa alteração começou a impactar antes mesmo de seu 

início, prevista  para 01 de julho de 2022, quando em junho o gestor operacional 

identificou uma baixa  na oferta dos materiais  com plástico na composição  nos 

seus fornecedores. Para evi tar o custo de 0,30 cêntimos por material e também 

segui r a  di retriz de não uso de materiais com plástico em sua composição, o  

gestor operacional  começa a procurar  pelos novos copos dentro do padrão per-

mitido na portaria , e se depara com um custo em torno de cinco vezes maior 

que os materiais  atuais. Além disso, percebeu uma fal ta  de entendimento da por-

taria  por parte dos fornecedores, não sabendo a forma cor reta de tratar esse 

tema. Uma análise prévia do tema, nos mostra um possível impacto no CMV 

pelo aumento dos custos dos  materiais  operacionais. 

Diante desses acontecimentos, o s gestores inicia ram juntamente com a 

consul toria  externa  no final do mês de junho, uma nova revisão dos CMVs cal-

culados em março de 2022, a fim de identificar o impacto desses aumentos e , se 

necessário tomar medidas, sejam elas relacionadas a mudança de preço ou al te-

ração dos sabores e produtos à  venda. O objetivo aqui  é identificar al ternativas 
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possíveis para a mi tigação desse aumento, buscando soluções inovadoras, atra-

vés de materiais  nunca pensados, novos sabores de pizzas e oferta de insumos 

no mercado. 

Considera-se pertinente ci tar essa questão, pois  ela  nos ajuda a compre-

ender o quanto é importante os gestores das empresas estarem atentos aos fatos 

geradores de um aumento de custo de venda de suas mercadorias e seu impacto 

na rentabilidade do seu negócio, tendo em vista sua vulnerabilidade diante dos 

acontecimentos externos, onde os controles internos pensados de forma i solada 

não garantem um CMV adequado. 
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6. Considerações Finais e Conclusão 

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar se o uso do indicador 

CMV permite uma mudança gerencial e estratégica capaz de alterar rotinas e 

padronização dos procedimentos operacionais  para uma otimização dos custos 

do negócio. Essa  análi se surgiu devido a necessidade dos gestores em  garantir 

uma melhor rentabilidade ao negócio, onde o equilíbrio d os custos de produção 

à precificação de cada produto  se faz necessário.  

Com o trabalho foi  possível  demonstrar as metodologias e ferramentas 

utilizadas para regular o CMV de acordo com a meta estabelecida pela  empresa 

em seu planeamento estratégico, destacando as causas e soluções identi ficadas  

no decorrer do projeto. Buscou-se também demonstrar como esse indicador está 

ligado à competi tividade e à performance financeira. 

Antes mesmo de aprofundar na análise do problema, pode-se observar 

uma carência dos gestores relacionadas a  gestão de processos, pessoas e contro-

los internos, carência essa mais percebida no campo da execução, sendo neces-

sário buscar apoio de uma consultor ia externa. Essa junção, consultoria mais 

gestores/empresários, proporcionou não só melhoria do indicador  definido 

como parâmetro de avaliação, o Custo de Mercadoria Vendida (CMV) , mas tam-

bém um maior entendimento por parte dos gestores  nos demais  temas em que 

existia  essa  carência , dando destaque ao gestor operacional que possui  menor 

experiência em gestão de negócios e ao mesmo tempo é o maior responsável por 

garantir o índice do CMV e a qualidade dos produtos comercializados.   

Na avaliação dos processos relacionados ao consumo das categ orias dos 

materiais  em causa , foi  possível concluir que a área de operações possui a  maior, 

ou podemos dizer até mesmo total  participação dos resultados provenientes da 

execução desses processos,  e por i sso se faz necessária  uma gestão contínua da 

equipe e o uso de fer ramentas de controles internos efetivas. A participação da 

equipe na revisão e melhoria dos processos trouxe contribuições importantes, 

onde observou-se também uma maior aproximação e engajamentos dos colabo-

radores, pelo simples fato de terem uma compreensão mais  clara da sua contri-

buição para o resul tado da empresa . Ao mesmo tempo percebeu-se também 

como a resistência à  mudança de um único colaborador pode impactar na 
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performance da equipe , sendo necessária  a atuação do gestor.  

A incongruência entre os sócios em alguns pontos do modelo de negócio, 

principalmente relacionados ao atendimento ao cli ente, gerou alguns impactos 

na operação potencializados pela presença do gestor comercial/marketing na 

loja  sem a presença do gestor operacional , onde orientações diferentes eram 

transmitidas à equipe. A própria equipe levou ao gestor operacional essa si tua-

ção, onde o mesmo atuou junto ao seu sócio revisi tando papéis e responsabili-

dades de cada um , e como consequência , proporcionou uma maior clareza 

quanto ao modelo do negócio.  

O engajamento dos gestores  foi  fundamental para o desenvolvimento do 

trabalho, onde permitiu que a consultoria tivesse não só acesso total  aos dados, 

mas também autonomia para desenvolver e implantar soluções, sempre com o 

acompanhamento ou aval dos mesmos. Foi possível observar um amadureci-

mento do negócio no decor rer desse curto espaço de tempo, onde as fer ramentas 

de gestão desenvolvidas passaram a ser  utlizadas no processo de tomada de de-

ci são, indo de encontro com o objetivo de construi r um negócio rentá vel e re-

plicável .  Isso só foi possível , devido a relação de confiança entre as  partes.  

A revisão da literatura e a  realização do projeto, possibilitou demonstrar 

a  complexidade de geri r uma pequena empresa  e de colocar em prática os obje-

tivos estratégicos definidos. Entendemos que a empresa precisa avançar em al-

guns pontos  que consideramos críti cos, principalmente relacionados à efetivi-

dade dos controles internos, gestão das atividades do dia a dia  e dos processos 

desenvolvidos. Mui tas reflexões importantes sobre a dinâmica de gestão de um 

pequeno negócio foram colocadas em causa, fazendo com que a própria  consul-

toria percebesse pontos de melhoria na metodologia aplicada, diante d o perfil 

dos empreendedores e da estr utura  e porte da empresa. 

Diante do que foi  exposto, considera-se que o trabalho foi  ao encontro 

do objetivo pretendido, onde a metodologia adotada mostrou ser adequada para 

identificação das causas de um CMV desajustado, dando a possibilidade aos ges-

tores de atuarem de forma mais assertiva nos procedimentos e rotinas internos, 

e também em um modelo de precificação adequado.   

Por fim o presente relatório de projeto proporcionou uma etapa de alar-

gamento de conhecimento não só para os gestores do negócio, mas também para 
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a consul toria  externa, consultoria  essa composta pela  aluna do mestrado ao qual 

esse trabalho faz parte , bem como um melhor entendimento do mercado portu-

guês e do ramo da alimentação, alargando a sua capacidade de contribuir para o 

desenvolvimento de pequenos negócios. 
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