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COMPRAS COLETIVAS: O CASO DE UM RESTAURANTE 

 

 

Mateus Albuquerque Mourão 

 

 

RESUMO 

 

 

O estudo sobre o mercado de compra coletiva reveste-se de ampla importância, tendo em 

vista tratar-se de um elemento atual que intensifica a comercialização de produtos de 

diversos setores da economia. No âmbito da Contabilidade, note-se que, por ser um 

mercado recente de marketing, esse trabalho de pesquisa possivelmente exercerá uma 

influência no cálculo do preço de venda desses produtos e serviços em exposição. Este 

artigo tem como objetivo geral de analisar quais as vantagens a um restaurante, utilizado 

como estudo de caso, realizar ações promocionais em sites de compras coletivas. Os dados 

da pesquisa, caracterizada como exploratória, foram obtidos por meio de entrevistas 

presenciais realizadas com o gerente do restaurante utilizado como estudo de caso e por 

meio de registros documentais como relatórios financeiros e livros contábeis. Constatou-se 

que a ação promocional de compras coletivas favorece o setor de restaurantes de forma 

temporária, permanecendo tão somente no período em que perdura a promoção. Por fim, 

verificou-se que é, de fato, vantajoso ao estabelecimento utilizar-se dessa ação de 

marketing, no entanto, os dias sequenciais a promoção retornam ao estado anterior, não 

havendo um prolongamento dos resultados. 

 

Palavras-chave: Compra Coletiva, Marketing, Restaurante, Promoção. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Com o crescimento da competitividade entre as empresas brasileiras, torna-se 

necessário adotar novas técnicas de marketing, de forma a alcançar uma maior exposição da 

marca do estabelecimento e, dessa forma, fazer com que cada vez mais consumidores 

conheçam o produto ou serviço oferecido.  

Nesse contexto, surgiu no Brasil um novo tipo de mercado: a venda de produtos por 

intermédio dos sites de compra coletiva. Tais empresas trabalham fazendo uso da 

divulgação e venda de produtos ou serviços de determinados estabelecimentos comerciais, 

recebendo um percentual monetário sobre as transações sucedidas. As empresas parceiras 

desses sites, ou seja, as reais fornecedoras do serviço, por sua vez, lançam seus produtos ou 

serviços nesses mercados eletrônicos em valores com elevados descontos.  

Forma-se, com isso, uma relação triangular: na base, temos, em vértices opostos, o 

cliente consumidor, o qual é beneficiado com os descontos oferecidos, e a empresa 



 

 

fornecedora do serviço, a qual tem ampla divulgação da sua marca, sem lançar mão de 

qualquer custo anterior à venda; no topo da relação, em se colocando como meio para a 

consolidação, encontra-se o site, que obtém lucro com a venda sem necessitar de grandes 

expensas.  

Para a empresa fornecedora, inclusive empresas do setor de restaurantes, há a 

expectativa de aumentar satisfatoriamente a quantidade de consumidores dos seus produtos. 

Há a possibilidade de, inclusive, atrair clientes assíduos para seu estabelecimento, os quais 

podem chegar a atrair outros produtos independentemente de compras coletivas, pois 

através da exposição da marca da empresa nos anúncios destes sites, torna-se possível a 

fidelização dos clientes existentes, bem como a retenção de novos clientes, aumentando o 

orçamento da empresa e fornecendo vantagens competitivas para que a empresa se 

estabeleça no mercado. 

Em virtude dos elevados descontos ofertados por esses estabelecimentos, pondera-

se a questão: Quais as vantagens de um restaurante, localizado na cidade de Fortaleza, 

utilizado como estudo de caso, realizar ações promocionais em sites de compras coletivas? 

Nessas condições, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar quais as  

vantagens de restaurante utilizado como estudo de caso realizar ações promocionais em 

sites de compras coletivas.   

Para tanto, far-se-á uso dos objetivos específicos, quais sejam: a) analisar as 

despesas incidentes nos períodos em estudo; b) analisar a formação do preço de venda do 

produto em promoção, comparando-o com os outros produtos vendidos; c) confrontar o 

resultado dos dias em que ocorreu a promoção frente aos outros dias analisados. 

A discussão e análise sobre o mercado de compra coletiva reveste-se de ampla 

importância, tendo em vista tratar-se de um fenômeno atual que influencia e transforma as 

formas de comercialização de produtos de diversos setores da economia. 

No âmbito da Contabilidade, note-se que, por ser um mercado recente de marketing, 

esse trabalho de pesquisa possivelmente exercerá uma influência no cálculo do preço de 

venda desses produtos e serviços em exposição.  

O presente trabalho foi segmentado em cinco seções. Na primeira seção foram 

introduzidos os objetivos do trabalho. Na segunda seção, o referencial teórico, serão 

abordados os aspectos importantes relacionados a contabilidade de custos, a formação do 

preço de venda, compras coletivas e marketing, como conceitos e aspectos legais, sendo 

elaborado um embasamento teórico respaldado em pensamentos de algumas doutrinas com 

o intuito de fundamentar a pesquisa.  

Na terceira seção será tratada a metodologia da pesquisa a qual caracteriza o estudo 

quanto a abordagem do problema, quanto ao objetivo da pesquisa e quanto aos 

procedimentos utilizados neste presente ensaio.  

Na quarta seção encontra-se a análise de dados, onde foram coletadas as 

informações referentes a ação promocional realizada no estudo de caso. Na quinta e ultima 

seção será apresentada a conclusão da pesquisa de acordo com as informações coletadas, 

verificando os resultados obtidos na análise dos dados.  

 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção tem como objetivo mencionar as fundamentações teóricas que auxiliaram 

o entendimento do assunto em discussão. Nesse fim, busca-se, por meio do arcabouço 

bibliográfico de livros, revistas, artigos e leis, dar apoio ao trabalho, identificando os 

recursos necessários ao seu desenvolvimento.  

O referencial teórico deste trabalho percorre desde do processo de formação do 

preço de venda à conceituação do custo de produção, de forma a obter ampla noção do 

assunto. Além disso, para se chegar à definição de mercado de compras coletivas, utilizar-

se-á também o conceito de marketing e de mercado virtual. 

 

2.1 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

A adequada fixação do preço de venda é um fator fundamental para uma empresa 

construir um valor competitivo dos seus produtos e conseguir se destacar no mercado atual.  

Segundo Crepaldi (2009), o preço é um dos principais indicadores do valor que uma 

empresa entrega aos seus clientes. Ele é a expressão do valor monetário dos benefícios que 

a empresa acredita que seus produtos ou serviços trazem para seus clientes. Porém, a 

fixação de preço não é um processo simples. 

Existem distintas técnicas de determinar o preço de venda. Kotler (2000, p.485) 

aponta seis métodos para a empresa determinar o preço do seu produto, sendo eles: “preço 

de mark-up, preço de retorno alvo, preço de valor percebido, preço de valor, preço de 

mercado e preço de licitação”.  

a) Preço de retorno alvo: Para Kotler (2000, p. 487) “O fabricante precisa considerar 

diferentes preços e estimar seus impactos prováveis sobre o volume de vendas e os lucros. 

O fabricante também deve procurar meios de reduzir seus custos fixos ou variáveis, já que 

custos mais baixos reduzirão o volume necessário para o ponto de equilíbrio.”  

b) Preço de valor percebido: O método de determinação de preço com base de valor 

é o preço percebido pelo produto, ou seja, é o preço que o consumidor esta disposto a 

pagar. Para Scarpin (2000, p. 44), a empresa “utiliza variáveis não relacionadas a preço no 

composto de marketing para desenvolver o valor percebido nas mentes dos compradores”. 

Ainda segundo o mesmo autor, “o preço é totalmente composto pelo conceito de valor 

agregado, ou seja, o preço é a somatória dos valores agregados de cada item do produto 

final”. 

c) Preço de valor: Segundo Kotler (2000, p.488), “A determinação de preços de 

valor não é questão de simplesmente  estabelecer preços mais baixos para os próprios 

produtos, em comparação com os concorrentes. Requer a reengenharia das operações da 

empresa para se tornar produtor de baixo custo sem sacrificar a qualidade e uma redução 

significativa de preços para atrair um grande número de clientes conscientes de valor.”  

d) Preço de mercado: Para Kotler (2000, p. 489) comenta que “A determinação de 

preços de mercado é bastante difundida. Quando os custos são difíceis de medir ou não se 

sae como a concorrência reagirá, as empresas consideram o preço corrente uma boa 

solução. Acredita-se que reflita um consenso do setor quanto ao preço que renderá um 

retorno justo e não porá em risco a harmonia do setor.” 



 

 

e) Preço de licitação: O preço de licitação ocorre quando as empresas participam de 

licitações. Muito comum no setor público. Nessa situação, as empresas não levam em conta 

o custo ou a demanda. Também não podem colocar seus preços abaixo dos custos, mas 

deverão ter o cuidado ainda de não colocar seus preços muito acima dos custos, sob pena de 

perder a licitação. 

f) Preço de mark-up O método de determinação de preço chamado mark-up é a 

adição da margem de lucro desejada sobre os custos do produto. Segundo Souza, Zanella e 

Nascimento (2005, p. 34), “pode-se dizer que o tradicional posicionamento das empresas 

brasileiras caracteriza-se pela adoção da estratégia de custo mais margem, ou adição de 

uma margem de lucro aos custos, resultando no preço praticado pela empresa”.   

Para uma melhor compreensão acerca do processo de formação do preço de venda, 

faz-se necessária uma explanação sobre as definições de custo. 

 

2.2 CONCEITO DE CUSTO 

São variadas as definições de custo, mas todas englobam, em seu contexto, a 

essência da palavra na sua interpretação. 

Para Martins (2003), custo é um “gasto relativo a bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços”. Em outras palavras, é um gasto pela aquisição ou 

produção de um bem ou serviço, sendo, portanto, a base de toda a contabilização 

subsequente a este bem.  

Acrescenta o autor que o custo dá-se também no momento da utilização dos fatores 

de produção. Logo, não significa que todos os bens permanecessem nos registros contábeis 

pelo seu preço original de compra pelo tempo que a empresa os possui, posto que o valor de 

um bem tem uma vida longa. 

Os custos são classificados em diretos e indiretos, sendo que ambos, também podem 

ser fixos ou variáveis. A seguir, estão discriminadas as classificações do custo. 

 

2.2.1 Custos Diretos E Indiretos 

Os custos, quanto a apropriação aos produtos, são classificados em diretos ou 

indiretos. A classificação desses custos recorre à associação direta ou indireta que esses têm 

diante do produto fabricado. Dessarte, um custo se identifica como direto quando existir 

uma medição de consumo, ao passo que nos custos indiretos não é possível elaborar uma 

medição de custo a cada produto. 

De acordo com Lunkes (2004, p. 113): 

Custos Diretos: são os custos que podem ser relacionados ao objeto principal do 

produto. Assim, podem ser considerados custos diretos os relacionados, por 

exemplo, a matéria-prima. 

Custos Indiretos: são os gastos que não podem ser relacionados de forma direta 

ou objetiva ao produto ou serviço. Eles são atribuídos ao objetivo principal  por 

meio do direcionamento ou rateio. 



 

 

Segundo Santos e Marion (1993, p, 43), “custos diretos são os identificados com 

precisão no produto acabado, através de um sistema ou um método de medição, e cujo 

valor é relevante como: horas de mão-de-obra; quilos de sementes ou rações; gastos com 

funcionamento e manutenção de tratores”. 

Ainda para Santos e Marion (1993, op. cit., p. 43), “custos indiretos são aqueles 

necessários à produção, geralmente de mais de um produto, mas alocáveis arbitrariamente, 

através de um sistema de rateio, estimativas e outros meios”. 

 

2.2.2 Custos Fixos e Variáveis  

Outra forma de classificação dos custos é a que leva em consideração a relação 

entre o valor total de um custo e o volume de atividade numa unidade de tempo 

(classificação mais importante que todas as demais). Em consonância, Martins (2003, p. 33) 

divide basicamente os Custos em Fixos e Variáveis. 

Para distinguir Custos Fixos de Variáveis, Lunkes (2004) relata que Custos Fixos, 

independentemente de como se encontra o nível de produção eles permanecem os mesmos. 

Os custos fixos totais permanecem constantes com o nível produção, com 80% de produção 

ou 60%,seus valores finais são os mesmos. Tem-se como exemplo de custos fixos: aluguel 

ou franquia, salários do supervisor, depreciação de equipamentos e do imóvel.  

Nos Custos Variáveis, sua variação vai de acordo com as mudanças do nível da 

produção. Como exemplo, se o nível de produção aumenta em 10%, os custos variáveis 

totais também aumentam no mesmo percentual. Se a produção diminuir em 25%, os custos 

variáveis vão diminuir proporcionalmente. 

Martins (2003) também pontua que “quanto maior a quantidade fabricada, maior 

seu consumo. Dentro, portanto, de uma unidade de tempo (mês, nesse exemplo), o valor do 

custo com tais materiais varia de acordo com o volume de produção; logo, materiais diretos 

são Custos Variáveis. Por outro lado, o aluguel da fábrica em certo mês é de determinado 

valor, independentemente de aumentos ou diminuições naquele mês do volume elaborado 

de produtos. Por isso, o aluguel é um Custo Fixo”. 

 

2.3 RESTAURANTES 

Os restaurantes representam um papel importante em nosso estilo de vida. Comer 

fora é uma das atividades sociais favoritas. Todos precisam comer. Assim desfrutar de uma 

boa comida e saborear um bom vinho na companhia da família. “Restaurantes são locais 

onde o público vai para se refazer, tanto nutritiva, quanto psicologicamente”. (WALKER, 

John R, LUNDBERG Donald E., 2003)  

Este setor vêm apresentando importantes transformações ao longo de sua história. 

Desde seu objetivo inicial de servir caldos  restauradores a pessoas debilitadas – sendo essa 

a origem do termo (SPANG, 2003), passando por mudanças estruturais, organizacionais e 

funcionais, chegando a apresentarem-se como uma organização dinâmica e complexa, 

voltada ao atendimento das necessidades e expectativas dos clientes e à manutenção de uma 

posição competitiva no mercado.  



 

 

Os restaurantes passaram então, por um processo de reestruturação gradual, iniciado 

pelas mudanças ocorridas na elaboração de seus cardápios, adotando novas políticas de 

preços e de pessoal, incorporando o conceito de logística na sua operação e ampliando o 

raio de atuação para outros mercados. Medidas essas que têm levado à descaracterização 

dos serviços e vêm interferindo na divisão dos mercados Comercial e Institucional 

(Dencker, 2004)  

Para Lockwood e Stone (1998) a qualidade em restaurantes tem sua credibilidade 

entre os clientes no que se refere à alimentação, ao serviço e ao ambiente à disposição 

intencionalmente, para corresponder às suas necessidades e expectativas. A superação das 

expectativas do cliente culmina em sua satisfação com o serviço.  

No tópico a seguir, será comentado sobre a nova modalidade de ação promocional 

que o setor de restaurante está utilizando para atrair mais clientes. 

 

2.4 COMPRAS COLETIVAS 

Para MARTINS (2010), o mercado de compras coletivas são um modelo de e-

commerce, cujo objetivo principal é a promoção de grandes descontos nos mais variados 

estabelecimentos comerciais das cidades. De acordo com a autora, um número mínimo de 

clientes a ser atingido é estabelecido. Se este número for atingido no prazo estipulado pelo 

site, a oferta é então ativada e os interessados recebem um cupom virtual, normalmente 

enviado por email, o qual permite que o cliente comprove a compra e ganhe o desconto na 

loja. 

Os sites que ofertam os produtos e ficam com uma porcentagem do valor arrecadado 

com as vendas. A taxa que o estabelecimento deve pagar varia de acordo com o serviço 

escolhido, e pode variar entre 20 e 50%. As compras coletivas, conforme destaca Corrêa 

(2011), são vistas apenas como ferramenta de marketing, quando deveriam ser tratadas 

também como canal de venda; mediante o fato de que os tradicionais formatos de venda já 

possuem o fator negociação e volume a seu favor.  

Segundo FELIPINI (2011), Compra Coletiva na Internet é um sistema onde 

comerciantes oferecem seus produtos com grandes descontos de forma a atrair os 

consumidores. De acordo com informações do site ecommerce.org depois de publicar e 

divulgar a oferta em um site de compra coletiva durante um tempo determinado se o 

número mínimo estabelecido for alcançado, todos os compradores recebem um cupom do 

site dando direito a compra com o desconto. 

A concorrência desse mercado no Brasil está crescendo fortemente, com o 

surgimento de pelo menos dois novos sites de compras coletivas por mês (MASON, 2010). 

O pior esperado pelos sites é quando uma oferta não atinge o número mínimo para ativação 

da oferta, pois o dia é tido como perdido: o cliente não recebe o produto, o site não ganha a 

comissão e o estabelecimento não vende (MASON, 2010).  

Segundo uma pesquisa do Instituto Ibope-Nielsen, até o mês de setembro de 2010 

cerca de 5,6 milhões de Internautas visitaram pelo menos um site de compra coletiva. Isso 

significa algo próximo a 10% dos usuários ativos da Internet, percentual expressivo para 

um segmento tão novo. O público desses sites é predominantemente masculino (53,8%) e a 

faixa etária de maior concentração é entre 25 a 34 anos (38,3%). Divergente dos dados de 



 

 

clientes de sites de compra coletiva apresentados nos Estados Unidos onde a maioria 

absoluta é do sexo feminino e a faixa etária predominante é de jovens de 18 a 34 anos 

(FELIPINI, 2011).  

 

2.5 MARKETING 

Por se tratar de um setor baseado na estratégia de vendas, a ação promocional de 

compras coletivas é uma ferramenta de marketing primordial para o crescimento do fluxo 

de clientes nos estabelecimentos que se utilizam desse instrumento. 

Para Kotler (2007), o marketing é um processo administrativo e social pelo qual 

indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de 

valor com os outros. Em um contexto mais específico dos negócios, o marketing envolve 

construir relacionamentos lucrativos e de valor com os clientes. 

O conceito mais básico por trás do marketing é o das necessidades humanas, que 

resultam de situações de privação. Entre essas necessidades estão: físicas básicas de 

alimentação, vestuário, abrigo, segurança, sociais de bens e afeto, individuais de 

conhecimento e auto-expressão. Elas foram inventadas pelos profissionais de marketing: 

são elementos básicos da condição humana (ARMSTRONG ET AL, 2003). 

O marketing é formado por um conjunto de ferramentas que é utilizado para atingir 

os objetivos da empresa. McCarthy (apud KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 17) separou 

essas ferramentas em quatro variáveis, os 4 P’s: produto, preço, praça e promoção, o que é 

chamado de mix de marketing ou composto de marketing. Cada um desses itens é 

subdividido em instrumentos, com os quais as empresas montam o planejamento de 

marketing. 

Kotler (1998) define os 4 P´s da seguinte forma: 

 Produto: É a combinação de “ bens e serviços” que a empresa oferece ao Mercado 

alvo.  

 Preço: Significa a soma de dinheiro que os clientes devem pagar para obter o 

produto; 

 Praça: Envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível para os 

consumidores-alvo; 

 Promoção: Significa as atividades que comunicam os atributos do produto e 

persuadem os consumidores-alvo a adquiri-lo. 

 

2.5.1 Marketing em Restaurantes 

O marketing tem grande influência na vida útil de um restaurante, sendo uma 

orientação do empreendimento em que a satisfação do cliente é considerada o principal 

objetivo a ser cumprido. Suas técnicas e práticas incluem os esforços da administração para 

satisfazer um determinado grupo de pessoas (público-alvo), no que diz respeito às suas 

expectativas.  



 

 

O marketing pressupõe que os clientes mudam, que eles queiram novos cardápios, 

novos ambientes, e, às vezes, novos serviços; recomendam as administradores que contem 

com as instabilidades do mercado e estejam continuamente repensando seus restaurantes 

para acompanhar essas mudanças.   

Segundo Percival Maricato (2007 p. 16):  

...além de servir ao cliente, o produto deve atender aos aspectos subjetivos, 

fazendo o consumidor perceber que está adquirindo valor. Marketing ajuda o 

consumidor a comprar. Isso é fácil de ser entendido no ramo de restaurantes. O 

empresário aprende, na prática, que não basta oferecer um bife ao cliente. São 

essenciais o aroma da comida, a estética do prato, o calor humano no 

atendimento, o ambiente agradável. 

Para um restaurante ter sucesso no mercado não é necessário que o investimento de 

marketing esteja voltado para todos os públicos. Para Boone e Kurtz (2009) a segmentação 

divide o mercado em diversos grupos de acordo com aspectos geográficos, demográficos, 

psicográficos e comportamentais dos consumidores, de forma que em cada segmento as 

pessoas tenham características relativamente parecidas. Esses aspectos possibilitam 

conhecer melhor o perfil dos públicos por meio de informações como quem são, quantos 

são, do que gostam, seus costumes, necessidades e desejos. 

KOTLER (2009, p. 257) afirma que “Após identificar segmentos de mercado 

potenciais, uma empresa deve decidir quantos e quais deseja focar. Os profissionais de 

marketing estão cada vez mais combinando diversas variáveis para identificar grupos-alvo 

menores e mais definidos”. 

 

2.5.2 Marketing na Internet 

Segundo Gonçalves e Terra (2007, p.72) “a Internet é, possivelmente, o mais 

importante meio de comunicação desde a invenção do telefone e já faz parte da rotina da 

maioria dos indivíduos há alguns anos.” Após o advento da Internet, as empresas 

começaram a utilizar num primeiro estágio, este poderoso canal de comunicação para 

divulgar seus produtos e serviços, e em seguida, para executarem transações financeiras.  

Tornar percebível todo o potencial da informação eletrônica como um recurso 

necessário, tanto no ambiente de pesquisa, como no ambiente de negócios, pode ser 

considerado um desafio para os profissionais interessados em marketing. 

Atualmente os consumidores são cada vez mais exigentes e alguns querem muitos 

detalhes do produto antes de realizar a compra. A internet termina  sendo este canal de 

informação por propiciar ao consumidor fontes de informações  diversas (imagem, som, 

vídeo, texto, etc.) que facilita a vida das pessoas.  

De acordo com Abreu; Costa (2000, p.51) “o marketing na Internet difere do 

marketing tradicional, pois, enquanto no marketing as empresas buscam definir e atingir 

seu mercado-alvo, na Internet são os clientes que se dirigem aos sites das empresas.” 

A principio eram poucas as empresas que investiam em marketing na web, pois 

muitos ainda temiam a realização de compras na rede e conseguintemente o marketing na 

web não conseguia atrair esse público receoso. No entanto, com a crescente preocupação 



 

 

dos sites em manter seus ambientes seguros, criaram-se uma série de estratégias para mudar 

a percepção dos consumidores.  

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho, consiste em um conjunto de etapas para 

verificar as vantagens e desvantagens que o serviço de compras coletivas oferece para os 

estabelecimentos que utilizam este atributo para atrair clientes. Para tal, far-se-á uso do 

instrumento da pesquisa, mais eficaz à coleta de informações. E, dentre as diversas 

classificações da pesquisa, será traçado um caminho em direção àquelas mais focadas ao 

estudo em questão. Como estudo de caso, podemos destacar um restaurante localizado na 

cidade de Fortaleza. 

Para Gil (1999, p. 73), “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e 

detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível mediante outros tipos de 

delineamentos considerados”. 

Para chegar aos objetivos específicos, foi realizada uma pesquisa exploratória para 

um melhor entendimento e precisão do tema, que trata de uma abordagem adotada para se 

obter maior aprofundamento sobre o assunto. Tem a finalidade de formular problemas e 

hipóteses para estudos posteriores (Martins 1994, p.30). Sendo, portanto, utilizada de duas 

importantes ferramentas: entrevista e registros documentais. 

A primeira etapa da pesquisa foi constituída por entrevista, sendo realizada 

diretamente com o gerente do estabelecimento investigado. Teve como foco: a) qual o custo 

da exposição dos seus produtos nos sites de compra coletiva; b) quais as despesas fixas e 

variáveis que compunham os dias analisados; c) qual a margem de lucro dos produtos 

vendidos durante os dias examinados. 

Como interpreta Gil (1999, p117), “pode-se definir entrevista como a técnica em 

que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o 

objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”. 

Por sua vez, a coleta de dados baseada em documentação consistiu-se na leitura e 

análise de relatórios financeiros, que teve como finalidade de investigar o produto sob o 

ponto de vista do seu preço de venda, da quantidade de unidades vendidas, juntamente com 

o total faturado nos dias analisados. 

Por se tratar de um estudo que envolverá conhecimentos, tanto numéricos, onde 

serão comparados os resultados financeiros do período em estudo com os períodos 

antecedentes, quanto descritivos, pelos quais serão questionados os objetivos do 

empresário. Neste sentido, a pesquisa se caracteriza por ser qualitativa. 

Posto isso, a técnica de análise de dados qualitativa, para Richardson (1999, p.90), 

“A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, 

em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos”. 

Para a análise dos dados, foram selecionados seis dias sequenciais de quinta-feira à 

noite, entre eles, os dias em que ocorreu a promoção. A análise teve o propósito de verificar 



 

 

as despesas e as receitas incorridas nos períodos analisados, fazendo um comparativo 

vertical e averiguar os resultados financeiros, fazendo um comparativo horizontal, com a 

finalidade de verificar se a promoção atingiu o objetivo esperado. 

 

4. ANÁLISE E RESULTADOS 

A análise de dados se destinou na promoção que o restaurante em estudo promoveu. 

A empresa examinada empregou um site de compras coletivas para divulgar e vender o seu 

produto alvo, o caranguejo. A promoção estabelecia a seguinte venda: um kit com 4 

caranguejos no valor de R$ 13,80 por R$ 7,80. Como recompensa das vendas realizadas, o 

site de compras coletivas recebeu 20% sobre o valor de cada comercialização. 

A seção está dividida em três subseções, a saber: 1. análise das despesas incorridas 

nos períodos em apreciação; 2. análise da formação do preço de venda dos produtos; 3. 

comparativo entre os dias em foco. 

 

4.1 ESTUDO DAS DESPESAS 

Foram apuradas as despesas incorridas nas noites quinta-feira, dias em que a ação 

promocional. Com o objetivo de identificar os dispêndios variáveis gerados, dividimos a 

despesa em fixa e variável, como apresenta o quadro 1. 

Quadro 1 - Despesas incorridas 

DESPESAS   

FIXAS VALOR QUANTIDADE TOTAL 

Gerente R$ 54,54 1 R$ 54,54 

Caixa R$ 40,90 1 R$ 40,90 

Serviços Gerais R$ 16,36 2 R$ 32,72 

Barmen R$ 27,28 1 R$ 27,28 

Energia Elétrica      R$  4,77 1      R$  4,77 

Água e Esgoto      R$  3,42 1      R$  3,42 

IPTU      R$  8,68 1      R$  8,68 

    TOTAL R$ 172,31 

VARIAVEIS VALOR QUANTIDADE TOTAL 

Materiais de Limpeza R$ 10,00 1 R$ 10,00 

Utensílios de Uso e Consumo  R$ 8,00 1 R$ 8,00 

Gás R$ 20,00 1 R$ 20,00 

Água R$ 12,00 1 R$ 12,00 

Energia R$ 38,00 1 R$ 38,00 

Garçons R$ 25,00 5 R$ 125,00 

Segurança R$ 60,00 1 R$ 60,00 

Copeiro R$ 40,00 1 R$ 40,00 

Cozinheiro R$ 55,00 1 R$ 55,00 

Ajudantes de Cozinha R$ 40,00 2 R$ 80,00 

    TOTAL R$ 448,00 

 

  TOTAL GERAL: R$ 620,31 
Fonte: Dados da pesquisa  (2013) 

Ressalta-se que as despesas fixas mensais foram rateadas nos dias de funcionamento 

da barraca para obter-se as despesas fixas incidentes nos dias em estudo. 



 

 

Nota-se no quadro 1 que mesmo se a empresa não abrir nas quintas-feiras de 

“caranguejada”, permanecerá um dispêndio de R$ 172,31 referente ao total das despesas 

fixas,  a ser rateado nos dias em que houver comercialização.   

Observa-se também que se a barraca abrir às quintas-feiras, além das despesas fixas 

de R$ 172,31, ela incorrerá com mais R$ 448,00 correspondente às despesas variáveis, 

formando um total de R$ 620,31 em despesas. 

 

4.2 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DOS PRODUTOS 

O preço de venda dos produtos oferecidos no cardápio do restaurante formado em 

dois métodos: Pelo preço de mak-up e pelo preço de mercado. 

Para os ítens feitos no restaurante, como por exemplo, pratos e sucos, utiliza-se a 

formação do preço de venda pelo método de mark-up, onde soma-se a margem de lucro 

sobre o custo do produto. Para os produtos terceirizados, tais como bebidas alcóolicas, 

enlatados, entre outros, utiliza-se a formação do preço de venda pelo método de mercado, 

no qual o preço é parametrizado com o da concorrência. 

O quadro 2 informa a formação do preço de venda dos produtos vendidos nos dias 

examinados:   

Quadro 2 – Preço de Venda 

Formação do Preço de Venda 

Quintas-Feiras 

  Método de Formação Margem de Lucro 

Produtos Feitos no restaurante Preço de Mark-up 140% 

Produtos Terceirizados  Preço de Mercado                           -       

-    Dias 08 e 15 de dezembro de 2011 

Produtos Feitos no restaurante Preço de Mark-up 140% 

Produtos Terceirizados  Preço de Mercado                           -    

Caranguejo Prom. Kit 4 (nos dias de promoção) Preço de Mark-up 35,70% 
Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Compreende-se que todos os produtos feitos no restaurante possuem uma margem 

de lucro de 140% em todas as quintas-feiras, com exceção nos dias em que ocorreu a 

promoção, onde a margem de lucro do produto “Caranguejo promocional kit 4”, item que 

aderiu a ação promocional, resistrou 35,7%.  

O quadro 3 consede o cálculo específico para chegar ao preço de venda do produto 

“Caranguejo promocional kit 4”: 

 Quadro 3 – Formação do preço de venda do produto em promoção 

Produto: Caranguejo promocional kit 4   

Quintas-Feiras   

Custo de aquisição: R$ 5,75   

Margem de Lucro 140%   

Preço de Venda R$ 13,80   

Dias 08 e 15 de dezembro de 2011   

Custo de aquisição: R$ 5,75   



 

 

Margem de Lucro 35,7% 
 

Preço de venda R$ 7,80   

Despesa de venda do produto R$ 1,56  * 

(*) A despesa de venda se refere a remuneração do site de compras coletivas pelo serviço 

prestado. Memória de cálculo: 20% sobre o preço do produto vendido. 
  

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Após a análise da formação do preço de venda do item “Caranguejo promocional kit 

4”, nota-se que o percentual de lucratividade desse produto foi mínimo, posto que foram 

inseridas as despesas de venda incidentes sobre o cálculo de resultado desse produto. 

Conclui-se, portanto, que a intenção do restaurante não foi de lucrar em cima do 

produto em promoção, visto que a finalidade da ação promocional foi de atrair clientes para 

as quintas-feiras à noite.  

 

4.3 COMPARATIVO HORIZONTAL E VERTICAL DOS DIAS ANALISADOS 

 No quadro 4 visualiza-se os resultados obtidos em cada um dos dias analisados: 

  

 

Quadro 4 – Resultados dos Períodos Examinados 

ANTES DA PROMOÇÃO 

DIA 17/11/2011 

 

DIA 24/11/2011 

Faturamento   R$ 633,40 

 

Faturamento 

 

R$ 1.818,30 

(-) CPV 

 

-R$ 244,53 

 

(-) CPV 

 

-R$ 757,63 

Lucro Bruto 

 

R$ 388,87 

 
Lucro Bruto 

 

R$ 1.060,67 

(-) Despesa com Vendas 

 

 -  

 

(-) Despesa com Vendas 

 

- 

(-) Despesas Administrativas 

 

-R$ 632,00 

 

(-) Despesas Administrativas 

 

-R$ 632,00 

     (-) Despesas Fixas -R$    172,31    

 

     (-) Despesas Fixas -R$      172,31    

     (-) Despesas Variáveis -R$    448,00    

 

     (-) Despesas Variáveis -R$      448,00    

Resultado   -R$ 243,13 

 
Resultado   R$ 428,67 

  
 

    

  

DIA 01/12/2011 

   

  

Faturamento   R$ 1.472,20 

   

  

(-) CPV 

 

-R$ 576,78 

   

  

Lucro Bruto 

 

R$ 895,42 

   

  

(-) Despesa com Vendas 

 

 -  

   

  

(-) Despesas Administrativas 

 

-R$ 632,00 

   

  

     (-) Despesas Fixas -R$    172,31    

   

  

     (-) Despesas Variáveis -R$    448,00    

   

  

Resultado   R$ 263,42 

   

  

  

DURANTE A PROMOÇÃO 

DIA 08/12/2011 

 
DIA 15/12/2011 

Faturamento 

 

 R$      4.851,30  

 

Faturamento 

 

R$ 4.157,30 

     Produto em promoção  R$     780,00    

 

     Produto em promoção  R$      756,60    

     Demais produtos  R$  4.071,30    

 

     Demais produtos  R$   3.400,70    

(-) CPV 

 

 -R$     2.145,11  

 

(-) CPV 

 

-R$  1.870,48  

     (-) Produto em promoção -R$    575,00    

 

     (-) Produto em promoção -R$      557,75    



 

 

     (-) Demais produtos -R$ 1.570,11    

 

     (-) Demais produtos -R$   1.312,73    

Lucro Bruto 

 

R$ 2.706,19 

 
Lucro Bruto 

 

R$ 2.286,82 

     Produto em promoção  R$     205,00    

 

     Produto em promoção  R$      198,85    

     Demais produtos  R$  2.501,19    

 

     Demais produtos  R$   2.087,97    

(-) Despesa com Vendas 

 

-R$ 138,00 

 

(-) Despesa com Vendas 

 

-R$ 133,86 

(-) Despesas Administrativas -R$ 632,00 

 

(-) Despesas Administrativas 

 

-R$ 632,00 

     (-) Despesas Fixas -R$    172,31    

 

     (-) Despesas Fixas -R$      172,31    

     (-) Despesas Variáveis -R$    448,00    

 

     (-) Despesas Variáveis -R$      448,00    

Resultado   R$ 1.936,19 

 
Resultado   R$ 1.520,96 

        
APÓS A PROMOÇÃO 

DIA 22/12/2011 

   

  

Faturamento   R$ 799,60 

 

Legenda: CPV: Custo dos produtos vendidos   

(-) CPV 

 

-R$ 297,19 

   

  

Lucro Bruto 

 

R$ 502,41 

   

  

(-) Despesa com Vendas 

 

  

   

  

(-) Despesas Administrativas 

 

-R$ 632,00 

   

  

     (-) Despesas Fixas -R$    172,31    

   

  

     (-) Despesas Variaveis -R$    448,00    

   

  

Resultado   -R$ 129,59         

Fonte: Dados da pesquisa (2013)  

 Analisando o quadro 4, finda-se que, mesmo nos dias em que o resultado financeiro 

foi negativo, foi vantajoso ao restaurante funcionar, excetuando o dia 17/11/2011, visto que 

as despesas variáveis dos dias de quinta-feira à noite foi de R$ 448,00 e seu lucro bruto 

contabilizou apenas R$ 388,87. 

 O gráfico 1 indica o percentual de faturamento dos produtos promocionais e dos 

demais produtos nos dias 08/12 e 15/12. 

  Gráfico 1 – Percentual de Faturamento nos dias 08/12 e 15/12   

                      

 Nota que o faturamento do produto em promoção nos dias 08/12/2012 e 15/12/2012 

representaram uma média de 17% do faturamento total. Pode-se assim afirmar que os 

clientes que frequentaram o estabelecimento nos dias de promoção, além de consumirem o 

produto com desconto, também consumiram os outros itens ofertados no cardápio do 

restaurante, o que representou uma média de 83% do faturamento total. 

No lucro bruto, o produto em promoção representa apenas uma média de 8% do 

montante. Esse percentual se faz em virtude que nos dias de ação promocional, a margem 

de lucro do produto com desconto diminuiu, justificando assim, uma mínima 

 



 

 

representatividade do item em promoção em relação ao lucro bruto nos dias 08/12/2011 e 

15/12/2011.  

 O Quadro 5 faz uma análise entre os resultados obtidos: 

 Quadro 5 – Análise dos resultados 

Análise dos resultados 

  % Quoeficiente  

Dias Faturam. Total Lucro Bruto Resultado 

 Lucro Bruto 

 / Faturam. Total 

 Resultado 

 / Faturam. Total 

 Resultado 

 / Lucro Bruto 

17/11/2011  R$               633,40   R$     388,87  -R$     243,13  61% - - 

24/11/2011  R$            1.818,30   R$  1.060,67   R$      428,67  58% 24% 40% 

01/12/2011  R$            1.473,20   R$     895,42   R$      263,42  61% 18% 29% 

08/12/2011   R$           4.851,30   R$  2.706,19   R$  1.936,19  56% 40% 72% 

15/12/2011   R$           4.157,30   R$  2.286,82   R$  1.520,96  55% 37% 67% 

22/12/2011  R$               799,60   R$     502,41  -R$     129,59  63% - - 
Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Analisando detalhadamente o quadro 5, observa-se que o percentual do Lucro Bruto 

em relação ao Faturamento diminuiu em média 6% nos dias em que houve a ação 

promocional, devido a diminuição margem de lucro do produto promocional.  

No entanto, verifica-se que os quoeficientes dos dias promocionais nos 

comparativos entre o resultado e o faturamento total e o resultado e o lucro bruto 

aumentaram, tendo em vista que nos dias 08/12/2011 e 15/12/2011, o faturamento 

aumentou e as despesas administrativas mantiveram o valor, aumentando apenas a despesa 

com vendas. 

Para melhor examinar horizontalmente o faturamento, o gráfico 1 ilustra o que 

ocorreu nos dias observados:  

Quadro 6 - Atendimentos 

ATENDIMENTOS 

  17/11/2011 24/11/2011 01/12/2011 08/12/2011 15/12/2011 22/12/2011 

Nº de atendimentos 29 39 36 110 108 33 
Fonte: Dados da pesquisa (2013)  

Visualizando o quadro 6 conclui-se, que o objetivo da ação de marketing de atrair 

mais clientes ao restaurante nos dias promocionais foi eficiente, visto que a clientela do 

local aumentou consideravelmente. No entanto, observa-se o número de atendimentos que 

o dia sequencial aos dias de compras coletivas voltou a quantidade normalmente vista nos 

dias antecedentes à promoção 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Figura 1 - Faturamento 

                   
Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

Observa-se que houve crescimento nos dias de ação promocional, entretanto, não 

ocorreu continuidade, ou seja, o dia posterior à promoção voltou a ter a média de 

faturamento e de resultado financeiro dos dias antecedentes à ação promocional. 

 

5. CONCLUSÃO 

O restaurante em análise aderiu à ação promocional de compras coletivas tendo 

como finalidade crescer satisfatoriamente a quantidade de consumidores dos seus produtos, 

mediante a mencionada técnica publicitária adotada pelos sites de compra coletiva. 

Também teve a expectativa de atrair frequentadores assíduos para seu estabelecimento, 

pois, através da exposição da marca da empresa nos anúncios destes sites, torna-se possível 

a fidelização dos clientes existentes, bem como a conquista de um novo contingente 

consumidor.  

Além disso, tem-se em vista a possibilidade de tais clientes chegarem a consumir 

outros produtos independentemente de compras coletivas quando da utilização do cupom 

promocional, o que garante uma eventual compensação dos baixos preços ofertados. 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar se é vantagem ao restaurante em estudo 

realizar ações promocionais em sites de compras coletivas. Nesse intuito, o estudo dos 

dados consistiu em verificar as despesas incidentes nos períodos ponderados, analisar a 

margem de lucro do produtos vendidos e, em seguida, comparar com os outros produtos 

vendidos, confrontando o resultado dos dias em que ocorreu a promoção frente a outros 

dias analisados. 

Para que seja possível visualizar as consequências que a ação promocional de 

compras coletivas trouxe para a empresa objeto deste estudo, foi fundamental uma análise 

dos resultados obtidos nos períodos estudados, a qual foi realizada no tópico 4 deste 

trabalho. 

Observou-se que o objetivo promoção de atrair clientes ao restaurante nos dias 

promocionais foi eficiente, visto que o número de frequentadores cresceu 

‘consideravelmente, entretanto, a quantidade de consumidores voltou aos números 

constantes após os dias promocionais. 



 

 

Conseguiu-se destacar que nos dias em que a ação de marketing ocorreu, notou-se 

que o faturamento cresceu em média 244% comparado aos dias analisados antecedentes à 

promoção. 

Outro ponto observado foi que, mesmo a margem de lucro do produto em promoção 

sendo consideravelmente inferior àquela normalmente obtida, resultando uma redução de 

6% no comparativo entre o lucro bruto e o faturamento, observou-se que o resultado 

financeiro dos dias em que aconteceu a promoção, considerando as deduções de custo dos 

produtos vendidos, despesas administrativas e despesas com vendas, foi significativamente 

superior aos demais dias.  

Essa superioridade só ocorreu em consequência dos demais produtos, isto é, os itens 

que não possuíam desconto, representarem um elevado percentual do faturamento, no total 

de 83%. Além dessa observação, as despesas administrativas incidentes permaneceram sem 

aumento nos dias promocionais aumentando apenas as despesas com vendas, o que fez 

também contribuir com a elevação dos resultados financeiros dos dias de ação promocional.  

No entanto, menciona-se também que o dia posterior à promoção voltou a ter a 

mesma média de faturamento e de resultado financeiro dos dias antecedentes à ação 

promocional. 

Finda-se que a ação promocional de compras coletivas favoreceu o restaurante em 

análise de forma temporária, permanecendo tão somente no período em que perdurou a 

venda coletiva. Destarte, conclui-se que foi, de fato, vantajoso ao estabelecimento utilizar-

se dessa ação de marketing, o que fez aumentar o número de clientes, o faturamento e o 

resultado financeiro, no entanto, os dias sequenciais à promoção retornam ao estado 

anterior, não havendo um prolongamento dos resultados. 
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