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Resumo: O segmento de Franquias nas áreas de saúde, beleza e bem-estar registrou 
crescimento de 12,7% no 1º trimestre de 2021, mesmo com a crise, segundo dados da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF). A presente pesquisa apresenta um estudo de caso 
sobre a aplicação da análise Custo/Volume/Lucro (CVL) em uma Franquia de Estética no 
Estado de Sergipe, buscando verificar questões relacionadas às informações gerenciais 
proporcionadas pela análise CVL nesse tipo de estabelecimento. A metodologia utilizada foi 
um Estudo de Caso, com caráter descritivo e abordagem quantitativa. Quanto aos 
procedimentos técnicos, utilizou-se a pesquisa documental e entrevista com o gestor da 
organização. O período de análise foi de dez/2021 à jul/2022. Com o desenvolvimento do 
estudo foi possível identificar as receitas e os custos unitários e totais da empresa, bem como a 
representatividade que cada prestação de serviço contribui para o empreendimento. Concluindo 
que, permitiu aos gestores da entidade a obtenção de informações gerenciais que não dispunham 
até então, possibilitando conhecer a rentabilidade de cada prestação de serviço, assim como a 
margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança. Onde, verificou-se que a 
clínica obteve uma margem de segurança satisfatória no período em estudo, pois operou com 
uma quantidade de serviços e receitas 83,93% (309/168) acima do PEC 
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1. Introdução  

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 

(Ibre/FGV, 2021) o segmento de franquias, principalmente relacionado em saúde, beleza e bem-

estar, apresentou no 1º trimestre de 2021 um crescimento de 12,7% segundo pesquisa realizada 

pela Associação Brasileira de Franchising (ABF, 2021). 

Franquia é um acordo contratual entre duas companhias legalmente independentes em 

que o franqueador concede ao franqueado o direito de vender o produto do franqueador ou fazer 

negócios utilizando sua marca registrada em determinado local durante um intervalo de tempo 

especificado (HITT, IRELAND E HOSKISSON, 2002:380). Para Neves, (1995), o franqueado 

opera sob um nome comercial comum, e através de investimento próprio, produz de acordo 

com um formato ou padrão estabelecido e controlado pelo franqueador. 

Diante deste contexto, onde existe esta relação entre franqueado e franqueador, é 

evidente que os gestores devem estar atentos as necessidades gerencias para que possam tomar 

suas decisões. Portanto, um controle gerencial é de suma importância, principalmente em 

relação aos seus custos e despesas, sendo uma das técnicas utilizadas a análise 

custo/volume/lucro – CVL.  

O planejamento e o controle da empresa tornam-se necessários primeiramente separar 

os custos fixos dos custos variáveis, visando preparar um instrumento de análise com diversos 

indicadores hábeis para responder diversos questionamentos para a tomada de decisão (PINTO 

et al., 2008). Para Melo & Andreassi (2010), os principais fatores na hora de empreender estão 

na definição dos custos, participação de mercado, capacidade operacional, estratégia, recursos 

financeiros, entre outros, exigindo a observação contínua do empreendedor em seu negócio. 

Estudos gerenciais relacionando a técnica CVL, propósito desta pesquisa, são aplicados 

em diversos segmentos de franquias, apresentando a importância deste método para a tomada 

de decisão Calijuri, Oliveira Jr & Futida (2005) em uma franquia de revenda de chocolates; 

Mâsih, Santos & Ramos (2008) em empresa de recarga de cartuchos; Wernke, Faccenda e 

Junges (2018) e Ukrainski, Gerigk & Ribeiro (2020) em escolas de idiomas e, Conti et al., (2014) 

em franquia de fast food. Ressalta-se, que estudos especificamente voltados para a aplicação da 

análise CVL em franquias de Estética são raramente publicados.  



 

Para Iudícibus e Mello (2013), a análise CVL, é uma das técnicas mais antigas de análise 

de custos, sendo que, para Hansen & Mowen, (2001) permite examinar as inter-relações entre 

diversas variáveis, tais como: receitas, custos, despesas e volume de atividades, e a influência 

que estas exercem em relação ao lucro). Já para Martins (2018), a análise CVL, quando aplicada, 

utiliza as premissas do método de custeio direto ou variável, o qual apresenta como aspecto 

relevante a segregação dos custos e despesas em fixos e variáveis. 

Desta forma, o problema de pesquisa é: Qual é a relação custo, volume e lucro de uma 

franquia de estética no Estado de Sergipe? Sendo o principal objetivo do estudo, analisar a 

relação custo, volume e lucro de uma franquia de estética no Estado de Sergipe. Os objetivos 

específicos são: identificar os custos e despesas variáveis dos serviços e os custos fixos da 

empresa; determinar o ponto de equilíbrio; e analisar a margem de segurança.  

A estrutura do estudo contempla cinco seções principais, sendo essa introdução a 

primeira delas. A segunda apresenta o referencial teórico pertinente ao tema de estudo; a 

terceira envolve os principais aspectos metodológicos da pesquisa; a quarta seção compreende 

a apresentação e análise dos dados, seguida das conclusões como quinta seção. 
 

2. Referencial Teórico 

2.1 Franchising 
 

O Franchising iniciou nos Estados Unidos, segundo Merlo (2000) as franquias surgiram 

em 1851, com o desenvolvimento das máquinas de costura Singer. Esta empresa em primeiro 

franqueou aos comerciantes a sua marca e os produtos, com isto a participação da marca Singer 

cresceu consideravelmente. No ano de 1898 a empresa General Motors adotou este modelo de 

franquia, e em 1899 a empresa mais conhecida do mundo a “Coca Cola” adotou o modelo de 

franquias aos seus engarrafadores. Por fim, na década de 30 as companhias de petróleo, também 

começaram a utilizar este método de franquias em seus postos de gasolina (FERNANDES, 

2016). 

No Brasil, a iniciativa de franquias se deu a partir da inauguração da empresa 

McDonald’s, em 1979, a qual, em 1987, deu início ao franqueamento. Em seguida, no próximo 

ano, mais quatro empresas adotaram o sistema de franquias (SILVA & AZEVEDO, 2012). O 

sistema de franquias no Brasil está sendo utilizado, como uma forma empreendedora de fácil 



 

acesso à comercialização de produtos e serviços. Sabe-se que ao utilizar um sistema de franquia, 

o empreendedor terá o direito de usufruir da marca e dos produtos que irá comercializar 

(SEBRAE, 2020). 

De acordo com a Lei n° 8.955, de 15 de dezembro de 1994, o franchising ou franquia 

empresarial é a relação em que o franqueador cede ao franqueado seu direito de uso de marca 

ou patente, sem gerar qualquer vínculo empregatício. Este tipo de negócio, segundo Ribeiro et 

al (2013) proporciona oportunidade das empresas que buscam acesso ao mercado, em virtude 

de permitir a utilização de uma marca já estruturada e por ser uma forma de replicar o sucesso 

de um negócio já formado. 

 

Figura 1: Ciclo Mercadológico - Franquia/Franqueado 
Fonte: Conti et al., (2014) 

  

Conforme figura 1, o ciclo mercadológico entre franqueador e franqueado, inicia-se no 

momento da existência das franquias, onde, caso o franqueado opte pela franquia, o mesmo 

deverá seguir os procedimentos, regras conforme a rede de franquias exigir. Para Harff & Hahn 

(2020), o franqueado deve compreender que sua empresa faz parte de um negócio padronizado 

e, por esse motivo, seguir esse padrão é a essência da franchising, sendo imprescindível que ele 

estude a franquia a qual irá fazer parte. 

Uma das principais vantagens ao franqueador é o rápido crescimento de sua rede, sem 

utilizar seu capital próprio e ainda transferindo os custos à unidade franqueada Guerra, (2012). 

Conforme o DSOP (2021), existem diversas vantagens de ser um franqueado, dos quais citam-



 

se: baixo custo de adesão, elevada rentabilidade, ganho recorrente, operação padronizada, 

território fechado, marca com projeções nacional e internacional (permite operar em muitos 

segmentos), não tem cobrança de fundo de divulgação, equipe pequena, etc. 

 Porém, como o franqueador está adquirindo um negócio pré-formatado, existem alguns 

pontos negativos como, por exemplo, o alto valor de investimento. Além destes fatores, existem 

outras vantagens e desvantagens conforme pode ser verificado no quadro abaixo: 
 

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens das franquias 
 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Iniciar um negócio contando com a credibilidade de um 
nome ou marca já conhecida no mercado 

Pouca flexibilidade 

Contar com o apoio do franqueador Risco de ocorrência de falhas no sistema 
Existência de um plano de negócio Localização forçada 
Maior garantia de mercado Exigência de Royalties 
Melhor planejamento dos custos de instalação  

 
Necessidade de pagamento de taxas 

 
 

Economia de escala 
Independência jurídica e financeira 

Possibilidade de pesquisa e desenvolvimento 

  Fonte: Adaptado do SEBRAE (2020) 
 

Verifica-se que, é importante analisar os prós e contras ao adquirir uma franquia, visto 

que, é contrato onde o franqueador deverá cumprir todas as regras exigidas pela franquia. 

Destaca-se a importância de um bom gerenciamento do negócio, ou seja, o empreendedor 

deverá buscar ferramentas gerenciais que o auxilie no processo de tomada de decisão. Além 

disso, os franqueadores cobram dos franqueados, para a operação do negócio e a cessão da 

marca, taxas de royalities e de marketing, as quais, normalmente, são percentuais sobre as 

vendas, influenciando diretamente no resultado da unidade (HARFF & HAHN, 2020). 

2.2 Analise x Custo Volume x Lucro 

Análise CVL é uma ferramenta de gestão utilizada para auxiliar os processos de 

planejamento, gerenciamento e controle empresariais, (Laureth et al., 2018), utilizada para 

analisar os impactos causados nas alterações dos volumes de produção, nos custos, nas receitas 

e nos lucros das organizações (Morse & Rosth, 1986), permitindo examinar o inter-

relacionamento entre as receitas, os custos, as despesas e os volumes de atividade, bem como 

as suas influências sobre o lucro (HANSEN & MOWEN, 2001). 



 

Na utilização da CVL, é importante que os gestores tenham o conhecimento de como 

classificar os custos organizacionais, ou seja, os custos variáveis se alteram em proporção à 

variação do grau de produção e/ou serviço; já os custos fixos não se alteram com a variação no 

grau de produção e/ou serviço durante curtos períodos de tempo. Uma das análises principais, 

é entender que o nível em que o volume de serviços cobre os custos fixos é chamado de ponto 

de equilíbrio (ATKINSON; BANKER; KAPLAN & YOUNG, 2000).  

Portanto, dentre as principais contribuições ao utilizar a técnica da analise CVL, são que 

os gestores utilizaram conceitos de margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de 

segurança, para analisar seu desempenho econômico e identificar as causas de suas variações e 

os fatores que contribuem para as mudanças organizacionais.  
 

2.2.1 Margem de Contribuição 
 

Com relação a margem de contribuição, Souza e Rocha (2010) conceituam-na como o 

excesso do preço de venda líquido em relação aos custos e despesas variáveis, destinando-se a 

amortizar os custos e despesas fixas e a formar o lucro da empresa. Ressaltam que essa definição 

se aplica a cada produto ou família de produtos, às unidades de negócio e à empresa toda. 

A margem de contribuição unitária é uma das principais medidas de desempenho de um 

produto e/ou serviço, visto que, indica o quanto este contribui para o pagamento dos gastos 

apurados no período, razão pela qual, se a margem de contribuição apresentar um resultado 

positivo pode-se dizer que o produto/serviço apresenta viabilidade financeira (UKRAINSKI, 

GERIGK & RIBEIRO (2020). Para encontrar a margem de contribuição, é necessário realizar 

o seguinte procedimento: + Preço de Venda – Despesas Variáveis Unitárias – Custos Variáveis 

Unitários = Margem de Contribuição unitária 

Percebe-se que, ao identificar da margem de contribuição, a formação do preço e o lucro 

permite apresentar a real situação financeira da empresa, onde poderá analisar quanto cada 

prestação de serviço e/ou produto contribuirá para cobrir os custos e despesas fixas. 

 

2.2.2 Ponto de Equilíbrio 
 

O ponto de equilíbrio é o momento em que o montante da receita total é equivalente aos 

custos e despesas totais. Esta informação indica o menor nível de operações no qual a empresa 



 

não apresenta prejuízo, podendo ser expresso em quantidade, em valor monetário e percentual 

da capacidade produtiva (MARTINS, 2018). Nessa perspectiva, Garrison, Noreen e Brewer 

(2013) afirmam que após o ponto de equilíbrio ser alcançado, cada unidade adicional vendida 

aumentará a receita operacional líquida no valor da margem de contribuição unitária.  

 

Figura 2: Representação gráfica do Ponto de Equilíbrio 
Fonte: Adaptado de Wernke (2014). 

 

De acordo com Padoveze (2013), o ponto de equilíbrio contábil, também denominado 

de ponto de equilíbrio operacional, indica o volume de vendas necessário para cobrir todos os 

custos e despesas, sem levar em conta os aspectos financeiros e não operacionais.  
 

2.2.3 Margem de Segurança 
 

A margem de segurança é encontrada pela diferença entre a receita de vendas atuais e o 

ponto de equilíbrio (WARREN; REEVE & FESS, 2003). Bornia (2019, p. 64) comenta que a 

margem de segurança “representa o quanto as vendas podem cair sem que haja prejuízo para a 

empresa”.  De acordo com Martins (2018) revela que a margem de segurança pode ser calculada 

em quantidade (MSQ), em valor monetário (MS$) e em percentual (MS%). Para tanto, existem 

as seguintes fórmulas:  
 

MSQ = Quantidade vendida menos o ponto de equilíbrio em quantidade.  

MS$ = Margem de Segurança em quantidade multiplicada pelo preço de venda. 

MS% = Margem de segurança em quantidade dividida pela quantidade vendida. 



 

Portanto, “quanto mais distante o volume de vendas estiver do ponto de equilíbrio, maior 

será a margem de segurança” (VICECONTI & NEVES, 2018, p.153). Concluindo que, quanto 

maior essa margem, mais distante a empresa estará de incorrer em prejuízo e maior será a 

parcela destinada a gerar lucro. 
 

3. Metodologia  
 

A presente pesquisa, com relação aos objetivos possui caráter descritiva, visto que, o 

pesquisador observa, registra, examina, categoriza e interpreta os dados sem interferir neles 

(GIL, 2019). Quanto a abordagem do problema, é considerado quantitativa, devido ao fato de 

coletar e analisar os dados aplicando a análise CVL. Mediante análise quantitativa, os dados 

serem organizados em tabelas para obter-se as conclusões relacionadas aos dados coletados 

(GIL, 2019). 

Em relação aos procedimentos técnicos adotados, o estudo de caso, que conforme Yin 

(2010), geralmente é o objeto deste tipo de investigação por se tratar de uma entidade (unidade 

do caso). A coleta de dados deu-se pela utilização de entrevista semiestruturada, pesquisa 

documental e observação. A pesquisa documental baseia-se em materiais que ainda não foram 

tratados analiticamente ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa 

Gil, (2019), neste caso os dados contábeis relacionados aos custos, despesas e receitas. 

Foi utilizado a entrevista não estruturada, mediante conversas formais com o gestor da 

empresa, bem como o acompanhamento e a observação da execução dos serviços, para entender 

todo o processo de trabalho, e poder identificar, rastrear e atribuir os custos as prestações de 

serviços. Importante ressaltar, que o entrevistador conduz a discussão para o assunto que o 

interessa, fazendo perguntas adicionais conforme a necessidade do estudo. O estudo foi 

realizado em uma franquia de estética no Estado de Sergipe, que teve seu início em 2020, e os 

dados coletados e analisados serão do período de dez/2021 à jul/2022.  
 

4. Análise dos Dados 

4.1 Descrição da Empresa 
 

O estudo de caso foi realizado em uma clínica de estética e beleza, localizada no Estado 

de Sergipe/SE. A empresa iniciou suas atividades no mês de dezembro/2020, no segmento de 



 

prestação de serviços estéticos e de beleza, e possui no seu quadro de funcionários, profissionais 

que exercem funções como: Gerente, auxiliar administrativo e recepção e limpeza. Sendo ainda, 

utilizado a mão de obra com especialistas em cada procedimento realizado pela empresa 

conforme a demanda. 

A empresa caracteriza-se por ser de Pequeno Porte, e sua estrutura é composta por 4 

funcionários, sendo 1 na administração, 1 na limpeza, 2 recepcionistas. O estudo será realizado 

nas principais prestações de serviço que foram utilizadas no período, sendo eles:  
 

Quadro 2 – Descrição dos Procedimentos utilizados 
 

Procedimentos Descrição 
 
 
Botox: 

Utilizada para paralisar a musculatura. Esse tratamento pode ser feito em jovens 
que fazem a aplicação de modo preventivo ou em pacientes com uma idade mais 
avançada tendo suas rugas mais visíveis. Na face o Botox é aplicado em três 
regiões: testa, glabela e orbicular, porém, a Toxina Botulínica além da face pode 
ser aplicada nas axilas, mãos e pés para tratar o excesso de suor. 

 
Preenchimento: 
 

É uma técnica empregada para correção de sulcos, rugas e cicatrizes, por meio da 
injeção de substâncias sob a área da pele a ser tratada, elevando-a e, assim, 
diminuindo sua profundidade. Um dos principais objetivos dos preenchedores é 
repor o volume da face, melhorar seus contornos e formas. 

 
Skinbooster: 

É uma substância injetável que tem como função hidratar de forma profunda a 
pele, trazendo um aspecto de pele mais jovem e menos ressecada. Pode ser 
aplicada em qualquer parte da face, além de ser aplicado nas mãos e no colo. 

 
Microagulhamento: 

É um tratamento estético que serve para remover cicatrizes de acne, disfarçar 
manchas, outras cicatrizes, rugas ou linhas de expressão da pele, através de uma 
estimulação natural feita com micro-agulhas que penetram na derme favorecendo 
a formação de novas fibras de colágeno, que dão firmeza e sustentação à pele. 

 
Tratamento para Melasma: 

Esse procedimento é feito com um ácido feito especialmente para esse tipo de 
procedimento. O profissional vai injetar o ácido no local onde estão as manchas 
de melasma. O recomendado é fazer pelo menos três sessões para ter um resultado 
satisfatório. 

 
Peeling: 

O peeling químico é um tipo de tratamento estético que é feito com a aplicação 
de ácidos sobre a pele para retirar as camadas danificadas e promover o 
crescimento de uma camada lisa, podendo ser feito para eliminar manchas e 
linhas de expressão, por exemplo. 

 
Bioestimulador 
(Radiesse): 

Para fazer a aplicação do Radiesse o paciente tem que ter a indicação do 
profissional, pois ele vai bioestimular colágeno que serve para reestruturar a pele, 
devolvendo um aspecto de pele mais jovem e firme. Dessa forma, somente 
pacientes que têm aspecto de pele caída podem fazer o Radiesse, além de ser 
aplicado na face, pode ser aplicado em qualquer parte do corpo que tenha 
flacidez. 

 
Bioestimulador (Elleva): 

O Elleva é um bioestimulador de longa duração e sua diluição faz com que o 
produto tenha uma grande quantidade comparado aos demais bioestimuladores. 
Para fazer a sua aplicação depende muito do grau de flacidez de cada paciente, 
mas é um produto que também pode ser aplicado em qualquer parte do corpo.  

Fonte: Dados da Pesquisa 
 



 

Importante ressaltar, com relação aos procedimentos estéticos, a mão de obra é 

considerada variável, sendo, conforme contrato, 10% é referente a cada Prestação de Serviço, 

ou seja, em cada procedimento. 

A empresa tem seu foco principal a prestação de serviços, onde realizaram um total de 

477 procedimentos, considerando novos clientes durante período da pesquisa (8 meses). 
 

 

Gráfico 01: Quantidade total de procedimentos dez/2021 à jul/2022 
Fonte: Dados da Pesquisa 

   

Percebe-se pelo gráfico 01, que o procedimento do Botox durante o período de estudo, 

foi o que mais foi realizado, o que representa um percentual de 35% (170), seguido do 

procedimento de Preenchimento, representando (129) 27%, Skinbooster (65) 13,6% e 

Microagulhamento com (49) 10,3%. Analisando em um contexto geral, estes procedimentos 

correspondem um total de 86,6% do total de prestações de serviços realizados, portanto, 

demonstrando a importância dos mesmos para que estas informações possam ser utilizadas em 

uma futura analise gerencial. 

 

4.2. Coleta e Análise dos Dados 
 

Para obtenção dos dados, foram primeiramente identificados os custos e despesas 

associados à empresa em estudo, onde utilizou-se uma tabela de controles fornecida pelo 

franqueador. A tabela em questão, apenas descreve algumas informações de controle, ou seja, 

para fins administrativos. De posse destas informações, os autores iniciaram um minucioso 

170

129

65

49

31
3 28 2

Botox preenchimento skinbooster

microagulhamento Bioestimulador Radiesse Bioestimulador Elleva

 Peeling químico Tratamento p/melasma



 

estudo verificando e analisando cada composição de custos e despesas da empresa no geral, 

assim como a classificação destes nas prestações de serviço.  

Destaca-se que as informações individuais referentes aos gastos de cada prestação de 

serviço a empresa não conhecia, portanto, já como contribuição foi possível identificar quanto era 

consumido em cada P.S. Importante ressaltar, que o estudo focou nas principais prestações de 

serviços que a empresa realizou durante o período de estudo. 

Foram analisados cada valor consumido referente a cada prestação de serviço, especificados 

e tabulados em planilhas no Excel. Para tal, foi necessário acompanhar o processo de elaboração 

referente a cada serviço. Logo após, quantificados os custos unitários, bem como a margem de 

contribuição unitária, o ponto de equilíbrio e o lucro da organização no período estudado.  

A pesquisa tratou os dados necessários para a aplicação da análise CVL na clínica de estética 

e beleza, com o objetivo de destacar quais informações geradas podem auxiliar na gestão do 

empreendimento. Segundo Gil (2019) o estudo de caso pode ser definido como uma análise 

detalhada de um ou mais objetos de pesquisa, permitindo o aprofundamento do estudo com o 

objetivo de ampliar o conhecimento do elemento avaliado.  
 

Tabela 1: Margem de Contribuição Total – dez/2021 à jul/2022 
 

Prest. de Serviços Quant. 
Valor 
Médio Receita Total Impostos 

Custos 
Diretos Mg. Contrib 

Mg. 
Contrib. % 

Botox 170 687,40 116.858,00 5.842,90 12.415,30 98.599,80 84,38% 

Preenchimento 129 887,41 114.475,89 5.723,79 14.577,00 94.175,10 82,27% 

skinbooster 65 300,00 19.500,00 975,00 2.208,56 16.316,44 83,67% 

microagulhamento 49 300,00 14.700,00 735,00 2.649,76 11.315,24 76,97% 

Bioestimulador Radiesse 31 1.550,00 48.050,00 2.402,50 5.168,67 40.478,83 84,24% 

Bioestimulador Elleva 3 1.937,50 5.812,50 290,63 2.993,71 2.528,16 43,50% 

Peeling 28 400,00 11.200,00 560,00 9.244,23 1.395,77 12,46% 

Protocolo p/ Melasma 2 300,00 600,00 30,00 110,59 459,41 76,57% 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 Conforme tabela 01, são apresentados os resultados encontrados referentes às margens 

de contribuições totais e em percentuais relacionados a cada prestação de serviço. Percebe-se 

que, os procedimentos Botox, skinbooster e Bioestimulador Radiesse apresentaram a melhor 

margem de contribuição em percentual, todos com 84%, seguido do Preenchimento com 82% 

e Microagulhamento com 77%. Percebe-se também, que procedimento que mais foi realizado 

durante o período foi o Botox, com 170 aplicações, seguido do Preenchimento com 129 



 

aplicações. Em uma análise mais acurada, suas receitas se equivalem, ou seja, existe uma 

pequena diferença, isto se deve ao fato aos seus preços de vendas, enquanto Botox possui um 

valor de R$ 687,40 o Preenchimento é de R$ 887,40, uma diferença de 29,10%, isto se ao fato 

do preenchimento exigir mais horas de aplicação nos pacientes. A margem de contribuição é 

considerada um indicador econômico-financeiro capaz de informar exatamente se a receita de 

uma empresa é suficiente para pagar os custos e as despesas fixas e, ainda assim, lucrar. Trata-

se de uma informação fundamental, até porque volume de total de prestações de serviços não é 

sinônimo de lucratividade. 

Na tabela abaixo, representam os gastos operacionais e administrativos que a 

organização possuía no período de pesquisa. Foi realizado um estudo para verificar quanto 

representava em cada classificação, isto foi importante e necessário para que se consiga realizar 

a análise CVL. A diferenciação dos gastos, é de suma importante em um gerenciamento 

eficiente, ou seja, os gestores ao conhecerem seus gastos e quanto representa para a empresa, 

poderá analisar se existe a possibilidade de poder reduzir algum destes. 
 

Tabela 2: Gastos Operacionais e Administrativos da Clínica - dez/2021 à jul/2022 

Mês Operacional Administrativo Total 

Dezembro 12.750,70 4.427,22 17.177,92 

Janeiro 8.819,79 4.245,66 13.065,45 

Fevereiro 7.813,00 4.558,21 12.371,21 

Março 10.976,44 7.814,88 18.791,32 

Abril 7.211,15 8.779,21 15.990,36 

Maio 8.913,42 6.683,83 15.597,25 

Junho 11.980,10 17.330,08 29.310,18 

Julho 14.754,01 10.089,30 24.843,31 

Gastos totais 83.218,61 10.224,16 93.442,77 
                      Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No decorrer da pesquisa, foram coletados e preparados os gastos totais da clínica 

apresentados na tabela 2. A separação entre os gastos operacionais e administrativos, foram 

analisados pontualmente onde cada um representa. Cita-se como gastos administrativos a luz, 

água, aluguel, seguros, despesa com administração, segurança, manutenção, telefone, internet, 

despesas diversas. Já com relação aos gastos operacionais, INSS, FGTS, 13° Salário, Royalties 



 

da franquia (5% do L.B), Marketing e Propaganda, Honorários Contábeis e demais despesas 

operacionais.  
 

4.3 Ponto de Equilíbrio 
 

 Com os dados já preparados, é possível realizar a formula do ponto de equilíbrio, onde as 

informações necessárias são as margens de contribuições, gastos operacionais e administrativos. 

Com as informações da tabela 1, faz-se os cálculos para encontrar a margem de contribuição unitária 

de cada prestação de serviço. Neste momento, para uma melhor visualização dos dados, será 

necessário a utilização de códigos para os procedimentos, ficando da seguinte forma: Botox = P1; 

Preenchimento = P2 ; skinbooster = P3 ; microagulhamento = P4 ; Bioestimulador Radiesse = P5 ; 

Bioestimulador Elleva = P6 ; Peeling = P7 e Protocolo p/ Melasma = P8. 

Tabela 3: Margem de Contribuição Unitária – dez/2021 à jul/2022 
 

FATORES 
/SERVIÇOS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Totais 

MC unitária (R$) 580,00 730,04 251,02 230,92 1.305,77 997,90 49,85 229,70 
- 

MC unitária (%) 84,38% 82,27% 83,67% 76,97% 84,24% 51,50% 12,46% 76,57% 
- 

Volume de serviços 
(unid.)  

170 129 65 49 31 3 28 2 
477 

% do volume total 
(unid.) 

35,64% 27,04% 13,63% 10,27% 6,50% 0,63% 5,87% 0,42% 
100% 

MC total (R$) 98.599,80 94.175,10 16.316,44 11.315,24 40.478,83 2.528,16 1.395,77 459,41 265.268,74 
Percentual do total 
(%) 

37,17% 35,50% 6,15% 4,27% 15,26% 0,95% 0,53% 0,17% 
100% 

  Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Conforme visualizado na tabela 3, o procedimento de Botox (P1) é o responsável pela 

maior parte da margem de contribuição total da empresa, seguido do Prenchimento (P2). Já em 

uma análise relacionado ao % margem contribuição total, percebe-se que alguns procedimentos 

não apresentam uma boa contribuição no período estudo, como o Protocolo p/ Melasma = P8 

com 0,17%, Peeling = P7 com 0,53% e Bioestimulador Elleva = P6 com 0,95%, a justificativa 

pela contirbuição baixa, é o fato que estes procedimentos não foram requisatados no período, a 

procura foi considerada baixa. Uma sugestão para organização, é a realização de um marketing 

forte para poder melhorar estes resultados. 

 

 



 

Tabela 4: Ponto de Equilíbrio – dez/2021 à jul/2022 
 

FATORES/SERVIÇOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totais 

MC total (R$) 98.599,80 94.175,10 16.316,44 11.315,24 40.478,83 2.528,16 1.395,77 459,41 265.268,74 

Volume de serviços 
(unid.) 

170 129 65 49 31 3 28 2 477 

% do Volume total 
(unid.) 

35,64% 27,04% 13,63% 10,27% 6,50% 0,63% 5,87% 0,42% 100,00% 

Custos Fixos (R$) - - - - - - - - 93.442,77 

Pto. Equilíbrio unid. 
(R$) (unid.) 

60 45 23 17 11 1 10 1 168 

Pto. Equilíbrio (R$) 41.157,53 40.318,55 6.867,92 5.177,36 16.930,91 2.430,19 3.944,65 211,32 117.038,45 

    Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Realizando análise da tabela 4, onde a formulação para encontrar os resultados obtidos 

foram da seguinte forma: utiliza-se os custos fixos, a margem de contribuição total e o volume 

total vendido dos serviços, sendo assim, pode se aplicar o ponto de equilíbrio para múltiplos 

produtos/serviços. Feito isso, obteve-se 168 unidades como o ponto de equilíbrio 

[(93.422,77/265.268,74/477)]. 

Com o Ponto de Equilíbrio encontrado em unidades, o próximo passo é definir quanto 

representa em cada prestação de serviço, neste caso, a distribuição é realizada em quanto desse 

total pertence respectivamente aos outros tipos de serviços ofertados pela clínica. Sendo, com 

o conhecimento da participação percentual de cada prestação de serviço é utilizado para compor 

os resultados. Portanto, para encontrar o ponto de equilíbrio de cada prestação de serviço, é 

necessária realização da formulação da seguinte forma: PS = PE unid * % Volume total (unid.) 

P1 = 168 * 35,64% = 60 unidades de P.S 
P2 = 168 * 27,04% = 45 unidades de P.S. 
P3 = 168 * 13,63% = 23 unidades de P.S. 
P4 = 168 * 10,27% = 17 unidades de P.S. 
P5 = 168 *  6,50%  = 11 unidades de P.S. 
............ 
P8 = 168 * 0,42% =   1 unidade de P.S. 

Aplicando os percentuais ao volume de 168 unidades para a quantidade que compete a 

cada prestação de serviço do ponto de equilíbrio, é encontrado as unidades referentes a cada 

prestação de serviço. Como demonstrado tanto na tabela 4, Botox (P1) responde por 35,64% 

da quantidade vendida, Preenchimento (P2) por 27,04%, skinbooster (P3) 13,63%,  e assim 

sucetivamente para as demais prestações serviços. Em busca de determinar o ponto de 

equilíbrio em valor para cada serviço, multiplicou- se a quantidade de serviços no ponto de 

equilíbrio em unidades pelo preço de venda de cada serviço, como explanado na Tabela 04. 



 

Percebe-se que, a quantidade de prestações de serviços que a clínica de beleza obteve 

no período em estudo. Foram de 477 unidades, e analisando esta informação, perecebe-se que 

supera o volume necessário para atingir o ponto de equilíbrio em unidades, que foi de 168 

unidades. O ponto de equilíbrio, também chamado de break-even point, ponto de ruptura, é 

onde o lucro da empresa é zero, ou seja, é quanto de prestações de serviços vendidos são 

necessários para pagar todos os custos e despesas fixas e variáveis.  

De uma forma gerencial, analisou-se que a empresa em questão obteve sucesso em suas 

operações, ou seja, para que a empresa não obtenha prejuízo e nem lucro o seu ponto de 

equilibrio foi de 168 unidades, entretando ela comercializou 477 prestações de serviços, 

verificando a existência de recursos suficientes para pagar os custos fixos (citados na Tabela 

4), pagar custos e despesas variáveis (impostos e mão de obra especializada) e ainda gerar lucro 

para a organização segundo esta análise.  
 

4.4 Margem de Segurança 
 

A margem de segurança é a margem que a empresa trabalha acima do ponto de 

equilíbrio, para garantir a sustentabilidade do negócio, representa o volume de serviços que a 

empresa realizou acima do Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC). Por segurança, é correto e 

recomendado que a empresa não opere com uma margem muito próxima ao PEC. Quanto maior 

a distância entre o nível de serviços que a empresa opera e o nível no PEC, melhor, pois menor 

é o risco de a empresa incorrer em prejuízos (SANT’ANNA et al., 2015). A Margem de 

Segurança Operacional corresponde à quantidade de prestações de serviços ou valor de receita 

em que se opera acima do Ponto de Equilíbrio. Pode ser representada pela seguinte equação: 

MSO = Volume de Unidades Vendidas - quantidade do Ponto de Equilibrio 

Tabela 5: Margem de Segurança – dez/2021 à jul/2022 

FATORES 
/SERVIÇOS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Totais 

Vol. de Serv. 
(unid.) 

170 129 65 49 31 3 28 2 477 

Venda no PE 
(unid.) 

60 45 23 17 11 1 10 1 
168 

Mg Segur. (unid.) 110 84 42 32 20 2 18 1 309 
P.V. por unid. (R$) 687,40 887,41 300,00 300,00 1550,70 2300,00 400,00 300,00  
Mg Segur. (R$) 75.700,47 74.157,34 12.632,08 9.522,64 31.140,79 4.469,81 7.255,35 388,68 215.267,14 

  Fonte: Dados da Pesquisa 
 



 

De acordo com a tabela 5, verifica-se que a clínica obteve uma Margem de Segurança 

satisfatória no período em estudo, pois operou com uma quantidade de serviços e receitas 

83,93% (309/168) acima do PEC, considerando o volume de serviços realizados. Estes 

percentuais indicam o limite de redução nas receitas que a empresa poderia ter para não 

incorrer em prejuízo. 

 

5. Considerações Finais 
 

A pesquisa buscou responder à questão de estudo relacionada às informações gerenciais 

oriundas da implementação da Análise CVL em uma clínica de Estética. Nesse sentido, o 

objetivo do estudo consistiu em identificar as informações gerenciais que podem ser obtidas 

por meio da Análise CVL nesse tipo de entidade. 

Percebeu-se que, são evidentes as dificuldades enfrentadas na gestão de 

empreendimentos de pequeno porte. Fato este constato na ausência de dados, relatórios 

gerencias, que pudessem auxiliar os tomadores de decisões. Ressalta-se a existência de uma 

tabela no qual não é para fins gerenciais, e sim apenas um controle de entradas e saídas de 

valores. 

Os pesquisadores foram em busca dos dados para que pudessem entender todos os 

processos de cada prestação de serviço, foi um trabalho árduo, mas que contribui para obter 

conhecimento tanto acadêmico quanto para os gestores da organização, visto que, com o 

presente trabalho foi possível identificar gerencialmente cada serviço, assim como, analisar 

cada custo, despesa alocados em suas respectivas prestações de serviços. 

Assim, este estudo proporcionou um detalhamento dos processos e serviços que irá 

auxiliar gerencialmente a organização, visto que, pode-se realizar a aplicação da análise CVL, 

apresentando quais serviços são mais lucrativos, demonstrando o PEC para que a empresa saiba 

quantas e quais prestações de serviços são necessários para que consiga para todos os custos e 

despesas da organização, assim como a margem de segurança, uma ferramenta muito 

importante que demonstra as unidades vendidas que ultrapassaram o ponto de equilíbrio. Desse 

modo, tendo em vista que os custos e despesas fixos já foram liquidados, essas unidades irão 

formar o lucro da empresa. 



 

Acerca das contribuições da pesquisa, considera-se que esta contribuiu de forma prática 

e teórica. Com relação a contribuição teórica, foi possível apresentar a aplicabilidade da Análise 

CVL neste contexto empresarial, onde foi demonstrado que esta ferramenta da área de custos 

pode ser aplicada nesse tipo de prestadora de serviços. Do ponto de vista da prática empresarial, 

é pertinente ressaltar que o emprego da Análise CVL na clínica pode indicar que os 

administradores de organizações semelhantes também podem utilizar-se das vantagens 

gerenciais que a mesma proporciona. 

Conclui-se que o estudo foi importante para a empresa, pois possibilitou uma análise 

acurada das Margens de Contribuição dos serviços, identificando as prestações de serviços que 

foram mais lucrativos e que, portanto, devem ser incentivados. Com o conhecimento adquirido 

através desta pesquisa, a empresa poderá fazer simulações de preços dos serviços (considerando 

os descontos concedidos) de forma que não afetem a Margem de Contribuição e lucratividade 

da empresa. 
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