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O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA: Ontem e Hoje 

 

Solange Oliveira Santos1 

Katia Cantão Mundim² 

Solange Lima de Souza ³ 

 

RESUMO 
Este artigo trata-se de uma extensão da pesquisa realizada em 2015, em três 
escolas municipais de Lucas do Rio Verde, sobre o uso das novas tecnologias 
em sala de aula. Repetindo a pesquisa em 2016, procurando verificar como o 
trabalho foi desenvolvido o trabalho com docentes e coordenadores, com o 
objetivo de avaliar o impacto da primeira pesquisa realizada em 2015: Educação 
ontem e hoje, buscando analisar se houve mudança na utilização das novas 
tecnologias em sala de aula, bem como a aplicação de estratégias diversificadas. 
O estudo tem a intenção de conhecer as peculiaridades do grupo e tecer novas 
reflexões para o planejamento de novas ações para melhoria do uso dos 
recursos em prol do processo do ensino-aprendizagem, diante das novas 
tecnologias. Espera-se no final da leitura que este trabalho possa contribuir para 
uma nova prática pedagógica de forma inovadora, aproximando o docente e o 
discente em torno do ensino de forma dinâmica e atualizada, acompanhando as 
mudanças da educação diante da sociedade informatizada.    
  
Palavras-chave: Educação. Docente. Discente. Tecnologias. Mudanças.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

          Nesta discussão intenciona-se a necessidade de verificar o impacto que a 

primeira pesquisa: Educação ontem e hoje,  causou aos pesquisados – 

professores e coordenadores, de forma a refletir e reavialiar a próxima prática 

pedagógica. 

 Segundo Freire (2002) nós educadores  devemos nos preprarar sempre, 

para ultrapassar todas as dificudades existente dentro da educação, pois 

precisamos acompanhar as mudanças, para assim atender a demanda de uma 
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sociedade informatizada.  Nos atualizando iremos transformar nossos 

educandos, para serem pessoas que saíbam fazer a diferença, em um mundo 

que excluí o seres passivos. 

 Freire (2002), ressalta que não se pode modificar a sociedade, entretanto 

podemos transformá-la, sendo a educação fonte transformadora. Nesse sentido, 

é que buscamos na educação, meios para transformar nossa sociedade. 

 Segundo Freire (2002), o maior desafio é tornar-se um professor inovador 

sem perder a essência do ensinar e aprender, podendo reavaliar a prática 

docente com novas ações, para a aquisição de novos conhecimentos.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O Papel Central do Professor na Atualidade  

 

A educação é um processo contínuo. Entretanto, com a velocidade das 

transformações do mundo moderno, que exige cada vez mais, que os 

profissionais envolvidos na educação, busquem por formação continuada. Será 

mestre quem continuar aprendendo.  

Segundo Freire (2002) nós educadores devemos nos preparar sempre, 

para ultrapassar todas as dificuldades existente dentro da educação.  E que 

jamais devemos ficar neutros, pois é nos atualizando que iremos transformar 

nossos educandos, para serem pessoas que capazes de fazer a diferença, em 

um mundo que excluí os seres passivos. 

Muitos professores questionam: Como ensinar? Podemos refazer e 

reinventar a educação? De acordo com Freire (1985), estar aberto a essa 

mudança, e reavaliar a prática docente, é de suma importância no processo de 

ensino aprendizagem.  

Para refazer e reinventar a educação, o professor precisou acompanhar 

tais mudanças educacionais, para trabalhar a educação voltada para a 

sociedade do século XXI, a fim de acompanhar o progresso e o interesse do 

mundo moderno. Veja algumas mudanças educacionais: 

  Império: Seminários e alguns colégios; 



 
 

 

 Segunda República: LDB 4024/61; 

 LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 5692/71; 

 Em 88, com a promulgação da Constituição, Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a LDB; 

 LDB n. 9394/96, com a sua aprovação marcou o final da primeira 

geração de reformas educacionais; 

  Parâmetros Curriculares Nacionais, houve discussões sobre o ensino 

no Brasil,  

 Ensino fundamental de 9 anos. 

  O educador recebe a tarefa de conduzir o aluno, até sua formação, 

trabalhando maneiras, caminhos, métodos de ensinar: montando e 

desmontando estratégias, planejando, refletindo sua prática, avaliando o 

processo, construindo, reconstruindo, aprendendo e ensinando, até chegar na 

construção da autonomia e de um cidadão capaz. 

  As dificuldades encontradas hoje, é na questão de elaborar estratégias 

para motivar os alunos, implementando uma proposta metodológica inovadora, 

que parta das dificuldades dos alunos, para assimilar os conteúdos e utilizá-los 

em seu dia-a-dia, na busca por resultados eficazes. 

  A metodologia e os conteúdos ensinados na escola devem se adaptar às 

mudanças que ocorrem na sociedade, procurando estar associados à essa 

realidade, auxiliando o aluno a compreender o mundo. 

 

As opções teóricas e pedagógicas, a abertura ou resistência à 

inovação não é tanto uma questão de ignorância dos mestres e 

dos familiares, de esclarecimento ou de conhecimento teórico, 

nem ideológico e político, mas é basicamente uma questão de 

autoimagem e identidade pessoal e profissional reforçada por 

interesses e valores sociais. Não é fácil redefinir valores ou 

pensamentos, práticas ou condutas socialmente incorporadas a 

nossa personalidade profissional (ARROYO, 2001, p.70). 

 

  Na verdade, ensinar só se aprende ensinando, e toda prática tem uma 

teoria que a sustenta. È importante, que o profissional faça uma reflexão sobre 

a experiência vivenciada, buscando conhecer melhor como os alunos aprendem 

e como essa aprendizagem se relaciona com o que se discute nas aulas.  



 
 

 

  Freire (2002), destaca, que a educação acontece todos os dias, é algo 

que está presente em nossas vidas desde que nascemos, não aprendemos sem 

ensinar, e não ensinamos sem aprender. Não há formula, nem modelo. 

  Neste sentido, é necessário envolver família, escola, professor e aluno, 

tecendo um entrosamento entre as partes envolvidas. Buscando com isso, 

melhorar e deixar os educandos seguros e mais envolvidos no ambiente escolar, 

sendo mais participativos e proativos. 

  O papel central e ativo do professor é ensinar, dentro da sua organização 

e com uma rotina capaz de incentivar e intervir, dando apoio para que as crianças 

e adolescentes tenham iniciativas para criar e recriar, construir e desconstruir em 

prol de sua aprendizagem.  

 

Fazer o percurso à procura do ofício de mestre, artífice, artista 

que há em nós, reaprender saberes e artes, recuperar a imagem 

bela que e estamos construindo nas últimas décadas. Educar 

incorpora as marcas de um ofício e de uma arte, aprendida no 

diálogo de gerações (ARROYO, 2001, p.18). 

 

  O professor é um mediador que promove um impacto significativo no 

educando. Sendo este, o processo central do professor, é de suma importância 

que o mesmo busque formação continuada, garantindo sua efetiva colaboração 

no saber dos seus educandos, pois os fazeres são infinitos e a prática é 

constante.  

  A formação passa ser uma ferramenta, fundamental para enfrentar os 

novos desafios da educação. O aluno de hoje, já não é mais o de ontem.  

  O professor possui conceitos, teorias, procedimentos, os quais são 

adquiridos na graduação. Ao realizar a prática docente, encontra os desafios 

impostos pelo mundo moderno, onde o profissional flexível precisa estar aberto 

a esses desafios para construir novas teorias, esquemas e conceitos, buscando 

se apropriar e dominar os saberes. 

A nova era da globalização, dos avanços científicos e 

tecnológico, da sociedade do conhecimento e da informação 

valorizam competências abertas. Valorizarão o trabalhador 

polivalente, suas capacidades cognitivas, éticas, estéticas, o 

domínio das múltiplas linguagens, em harmonia com as 

habilidades úteis fechadas (ARROYO, 2001, p.103). 

 



 
 

 

  Como dar conta de ensinar nos tempos atuais e formar educandos que 

desenvolvam suas habilidades e competências? Para tanto o papel de ensinar 

vai além de transmitir conhecimento pronto e acabado – fechado, afim da 

progressão ou passar de série, concurso ou vestibular.  

 

As professoras e os professores não precisarão incorporar 

novos saberes e competências a seu ofício, apenas ser bons 

docentes, competentes transmissores de seus conteúdos que 

estes produzirão cidadãos por acréscimo [...], mas sem cairmos 

em relações mecânicas [...] (ARROYO, 2001, p.107). 

    

 O que se pretende são professores com uma prática crítico-reflexiva, com 

visão inovadora, abrangendo a vida cotidiana da escola e o seu saber-fazer. O 

profissional estará aberto aos novos desafios impostos pela sua prática, todo o 

processo, pode ajudar a aprender, a repensar e a transformar a sociedade. 

 Segundo Arroyo (2001), inovar é ensinar com prazer de vivenciar novas 

experiências, de saber e saborear o conhecimento. Estamos tendo mais 

consciência do que fazemos, por dominar melhor a nossa prática pedagógica. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi desenvolvido na forma de revisão bibliográfica, utilizando 

de vários autores e pesquisa de campo  analisando o impacto e as mudanças de 

comportamento dos docentes e coordenadores, perante o uso das novas 

tecnologias em sala de aula, buscando dialogar e refletir a pratica docente, com 

foco nos desafios da atualidade. 

 Para atingir os objetivos dessa pesquisa, realizou-se uma pesquisa de 

campo, na busca de obter informações acerca da temática. Com aplicação de 

um questionário. Sendo que o questionário, segundo Cervo e Bervian (1983), é 

a maneira mais usada na coleta de dados, visando melhor exatidão no que se 

deseja.  

 De acordo com Lakatos e Marconi (2007, p. 157) “A pesquisa, portanto, 

é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais”, pois não há verdades absolutas ou definitivas. 



 
 

 

Sendo assim, esse estudo nos levará à busca de novas reflexões,  de acordo 

com a realidade vivida de cada envolvido no processo e a necessidade 

encontrada nos tempos atuais.             

Espera-se com essa pesquisa colaborar com novas estratégias para o uso 

das novas tecnologias em sala de aula, podendo refletir sobre as ações didático-

pedagógicas do docente no espaço educacional, cujo ponto de partida será o 

saber e a prática.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após a publicação do artigo de 2015: Educação ontem e hoje, que teve o 

objetivo de levar o educador, a refletir e reconstruir a sua pratica docente, 

mediante as novas tecnologias, foi possível observar a mudança de 

comportamento dos docentes, pois como a educação está em tudo que iremos 

realizar ou participar, nos dias atuais a tecnologia também faz parte da vida diária 

da sociedade e dos discentes.   

  No que se refere ao primeiro artigo, foi elaborada um questionário em 

2015 com seis perguntas para coletar as informações e tecer a reflexão sobre o 

uso das novas tecnologias em sala de aula. Participaram da pesquisa uma 

amostra de professores da rede pública do município de Lucas do Rio Verde, 

que lecionam na educação infantil, ensino fundamental I e II, nas Escolas 

Municipais: Cecília Meireles, Menino Deus e Vinicius de Moraes. 

 Cecília Meireles; (938 alunos/ 1º ao 9º ano) 

 Menino Deus; (835 alunos/ Infantil ao 9º ano) 

 Vinicius de Moraes; (1230/ Infantil ao 5º ano) 

  Entretanto no que diz, respeito as questões 4 e 6, na identificação de 

algumas dificuldades no uso dessas tecnologias, ficou evidente que a falta de 

formação para manuseio das mesmas, faz com que alguns professores não 

utilizem alguns equipamentos. Procurando utilizar mais a televisão e aparelho de 

som, devido à facilidade em manusear. 

 

A formação acontece na totalidade de práticas, e sobretudo no 

movimento educativo que as propostas legitimam e incentivam. 

Os tempos pontuais de requalificação, de estudo e as ações dos 



 
 

 

centros encontram sentido se fizerem parte dessa dinâmica 

total, se estiverem sintonizados com ela, se extraírem dela mais 

significados (ARROYO, 2001, p.136). 

  

   Na questão 5, todos os profissionais acham necessário a utilização das 

novas tecnologias, em sala de aula, para acompanhar os avanços da sociedade 

tornando as aulas mais interessantes, inovadoras e dinâmicas, aproximando a 

escola da comunidade e atendendo as necessidades dos alunos. Entretanto, foi 

reforçado que é preciso que haja orientação/formação para o bom uso dos 

equipamentos.  Contudo, os professores reforçam que é fundamental 

acompanhar esta evolução, mas sem perder de vista a essência do aprender e 

ensinar. 

  Entretanto ao aplicar-se o questionário em 2016, foi observada que 80% 

dos professores estão inserindo frequentemente em seu planejamento o uso dos 

recursos tecnológicos. Houve a diminuição da dificuldade ao utilizar tais 

instrumentos, devido as novas orientações ofertadas por parte dos 

coordenadores. A aproximação entre o professor regente e de informática, foi 

pontuado no questionário e relatos. As escolas ofertaram formações voltadas 

para informática e o manuseio dos recursos tecnológicos. Os professores 

buscaram novas estratégias para realizarem projetos, através do uso das novas 

tecnologias.  

  Durante a execução da sequência didática sobre o dia do índio, viu-se a 

necessidade de diminuir a distância da aldeia - 380 km, com o uso das novas 

tecnologias: celular, internet, computador, rede social, pan drive e data show, 

durante as aulas pois assistiram vídeo, ouviram e dialogaram com o índio: 

Tamakayu. Promovendo o desenvolvimento intelectual, social e cultural dos 

educandos.  

  Segundo Arroyo (2001), inovar é ensinar com prazer de vivenciar novas 

experiências, de saber e saborear o conhecimento. Estamos tendo mais 

consciência do que fazemos, por dominar melhor a nossa prática pedagógica. 

 

4.1 Novas Propostas 

 



 
 

 

A Escola Municipal Cecília Meireles, realizou o Projeto de formação 

continuada “Momento de Reflexão” com o objetivo principal de oportunizar a 

formação continuada dos professores, a qual se tornou imprescindível no 

processo ensino/aprendizado, com momentos de formação, reflexão e 

informação, na troca de experiências que constituiu em cada prática educacional 

individual praticada em sala de aula, socializada no grupo para o enriquecimento 

de valores e conceitos pedagógicos, objetivando superar os desafios impostos 

pelo exercício da docência, construindo espaços até então pessoal no 

planejamento de novas intervenções e avaliações do processo ensino e 

formação a partir dos diagnósticos identificados na rotina da sala de aula, 

garantindo e dando oportunidades para o diálogo, a troca de experiências e o 

aprofundamento da teoria, favorecendo a consolidação dos conhecimentos e 

integração do grupo. 

 O coordenador pedagógico, da instituição Cecília Meireles, pontuou 

durante o relato que:  “Após um ano de aplicação e estudo na formação 

continuada- Momento de Reflexão -  pode observar o quanto foi importante e rico 

o momento voltado a tecnologia na sala de aula. Percebe-se que os professores 

estão mais confiantes e independentes em relação a instalação, montagem e 

utilização dos recursos tecnológicos. 

 A atual coordenadora da Escola Municipal Menino Deus, relatou que 

verificando a necessidade da formação continuada de Multimídia para os 

professores, a equipe gestora sentou com a professora de Informática e fizeram 

a proposta do curso de Multimídia, para os professores da Educação Infantil 

apenas. Mas, houve interesse dos demais professores sendo estes incluídos na 

proposta. 

 O curso foi ofertado em três encontros: sendo o primeiro na sala dos 

professores para ensinar como utilizar o projetor de multimídia adequadamente, 

os outros dois encontros foram feitos no laboratório de informática para abertura 

do E-mail no gmail, utilização do google drive, organização de atividades e 

pastas. 

 A coordenadora relatou que após a formação que os professores 

começaram a utilizar com frequência todos os recursos tecnológicos durante as 



 
 

 

aulas. Notou-se que o uso é semanal e que os três projetores estão reservados 

durante toda a semana desde o infantil até as séries finais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

   O desenvolvimento deste trabalho veio a somar com grupo de 

professores, permitiu constatar que para a melhor utilização dos recursos 

tecnológicos foi necessário formação e condução do grupo de educação através 

do apoio dos coordenadores, os quais atuaram com novas estratégias. 

  Sendo assim, acreditamos que o educador precisa estar preparado para 

enfrentar os desafios da profissão docente, com uma formação profissional que 

abranja saberes diversos, habilidades,  atitudes e valores, considerando os 

aspectos cognitivo, afetivo, histórico, social e político, indispensáveis à formação 

de cidadãos capazes de enfrentar os desafios de seu tempo. 

  Nesse sentido, ensinar é muito mais que treinar e depositar 

conhecimentos, sendo constante a busca de conhecimentos e atualização. 

  Rever os velhos métodos de ensino para suprir as necessidades 

educacionais no sentido de acompanhar o desenvolvimento do mundo.  

  Portanto, para que haja mudanças nas práticas pedagógicas não é 

suficiente apenas disponibilizar os recursos tecnológicos, é necessário que haja 

oferta de capacitação aos professores para a utilização consciente desses 

recursos tecnológicos e interesse dos mesmos em participar. Os professores 

também devem refletir a sua prática, incluindo no seu planejamento o uso das 

novas tecnologias, com o intuito de desenvolver habilidades e competências, 

melhorando ainda mais o conhecimento e o significado das tecnologias, sobre 

sua função em nosso dia a dia e sobre a importância do seu uso consciente, 

através do conhecimento 
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PLANO DE NEGÓCIO: Um Estudo de Caso na Empresa Ateliê Angonese Ltda, 

Com Ênfase em Planejamento de Custos e Preços 

 

Aline Giaretta2 

 

RESUMO 
No atual momento em que as empresas vivem a que não está bem estruturada 
tem grandes chances de insucesso, assim este trabalho tem como ênfase a 
empresa Ateliê Angonese afim de identificar, selecionar, analisar e gerenciar as 
informações relevantes para a administração deste negócio, voltadas os custos 
e a formação de preços, de forma objetiva e estruturada, demostrando os 
principais métodos para melhor processo interno. O trabalho apresentará as 
principais ferramentas da estratégia, desenvolvendo assim um estudo pautado 
na evolução de causa e efeito da estratégia empresarial, sobretudo a construção 
pautada dos cenários avaliados dentro do Ateliê Angonese. O Desenvolvimento 
deste estudo está estruturado em três capítulos, sendo que o primeiro capitulo 
apresentará o projeto e a empresa, no segundo capitulo será apresentado o 
desenvolvimento do planejamento estratégico e no terceiro capitulo será 
aplicado tópicos referidos na área de custos e preços. A metodologia aplicada a 
este estudo será, bibliográfica e documental, com estudo de caso no Ateliê 
Angonese. 
 
Palavras-chave: Planejamento. Custos. Estratégias.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O plano de negócio movimenta todos os aspectos do empreendimento. 

Ele representa um levantamento exaustivo de todos os elementos que compõem 

o negócio, sejam internos ou externos, qual é o mercado, e quais são os 

concorrentes etc. (CHIAVENATO, 2007). O mesmo é um documento 

indispensável para o negócio, onde irá descrever dados sobre o estudo de 

mercado, plano de marketing, projeções financeiras e de custos, dentre outros e 

irá desenvolver uma melhor estrutura dos objetivos estratégico da empresa seja 

ela uma empresa grande ou micro e pequenas empresas, pois estas devem estar 

preparadas para a competitividade do mercado.  

O presente projeto visa desenvolvimento de um plano de negócio para a 

Empresa Ateliê Angonese LTDA, o principal objetivo deste trabalho será utilizar 
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uma metodologia simples e de fácil aplicação, integrado ao controle empresarial 

de custos e preços a outros instrumentos de gestão.  

A empresa estudo deste projeto foi criada em novembro de dois mil e 

quinze (2015), com natureza jurídica Empresário Individual (Código 213-5). 

Conforme criação através da Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, o 

empreendedor individual, saindo da condição informal para se tornar uma 

empresa legalizada. Conforme informado no portal de empreendedor, a 

definição para Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por 

conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Como regra para ser 

um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 

60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. 

As vantagens oferecidas são:  

 

Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilita a 
abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a 
emissão de notas fiscais. 
Além disso, o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará 
isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS, COFINS, 
IPI e CSLL). Assim, pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 
45,00 (comércio ou indústria), R$ 49,00 (prestação de serviços) 
ou R$ 50,00 (comércio e serviços), que será destinado à 
Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão 
atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo. Com 
essas contribuições, o Microempreendedor Individual tem 
acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, 
aposentadoria, entre outros (PORTAL DO EMPREEENDEDOR, 
2017, online). 

 

Dentro desta perspectiva a empresa definiu sua missão, visão e valores, 

voltada ao seu objetivo principal. 

 

MISSÃO - Oferecer e garantir a excelência em produtos e 
serviços, buscando a satisfação total dos clientes, garantindo 
atendimento com excelência profissional e técnica, aplicando 
preços justos. 
VISÃO - Ser referência no mercado Luverdense, como indústria 
prestadora de serviços e produtos qualidade até 2020. 
VALORES - Respeito ao Cliente com Comprometimento; 
Rapidez e Eficiência na Entrega dos Produtos; Preços Justos e 
Éticos (EMPRESA, 2017). 

 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao


 
 

 

O produto comercializado pela empresa intitula-se como atividade 

principal confecção sob medida, de peças dos vestuários, exceto roupas intimas, 

especializando-se em uniformes empresariais, voltada especificamente para 

prestação de serviços em elaboração de camisetas polos, camisas (feminina e 

masculina) e jalecos.  Como atividade secundaria realização de pequenos 

concertos em geral. O principal objetivo da empresa, está definido em aumentar 

a produtividade, montando uma linha de montagem, diante desta perspectiva, 

quais as análises e procedimentos adotados para obter os resultados 

esperados? 

Já o público alvo do Ateliê Angonese está definido em pequenas 

empresas da cidade de Lucas do Rio Verde- MT, desenvolvendo assim serviços 

específico para os mesmos, os fornecedores estão concentrados na cidade de 

Cuiabá-MT. As principais barreiras de mercado impostas para o Ateliê 

Angonese, são as salas comerciais instaladas ao lado, concorrentes diretos 

ofertando preços abaixo, além da localização do Condomínio Rosa (local onde 

situa-se sala comercial do Ateliê Angonese), estar localizado longe do centro da 

cidade. 

O Market Share da empresa está em uma pequena parcela, 

aproximadamente 2% (dois por cento) de participação no mercado. 

A estrutura organizacional da empresa também denominada 

organograma está centralizada na proprietária Eliete Carmem Angonese a qual 

realizou aquisição de todo imobilizado e a integralização de todo capital social. 

A mesma ainda realiza todas as atividades do empreendimento, dividida em 

administrativas (Compras, financeiro, etc.), comercial (vendas) e produção 

(confecção de peças), além de possuir uma empresa terceirizada para 

finalização dos seus produtos (bordados).  

Dentro desta perspectiva traçou-se os objetivos estratégicos para a 

Empresa Ateliê Angonese LTDA. Estes objetivos consistem em: 

1-Levantar informações referente aos custos de despesas da empresa; 

2-Demostrar Margem de Contribuição (MC), Ponto de equilíbrio (PE), e Taxa 

mínima de atratividade (TMA), a fim de maximizar os resultados da empresa; e 

3- Informar métodos e procedimentos adequados para formação de preço. 



 
 

 

De modo geral o plano de negócio irá ajudar a proprietária do Ateliê 

Angonese, a buscar informações detalhadas sobre o ramo de negócio, serviços 

prestados afim de aprimorar e desenvolver estratégias para melhor 

competitividade no mercado e lucratividade para a empresa. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Gestão de Custos 

  

Martins (2001) descreve que a contabilidade de custos se originou da 

contabilidade financeira das empresas, para atender à demanda externa de 

informações e avaliar estoques. Com o crescimento do comércio e da economia 

constatou-se a necessidade de conhecer o valor exato dos custos, fazendo com 

que a contabilidade de custos ampliasse suas finalidades para controle e 

decisão.  

Com informações da contabilidade de custos a contabilidade financeira 

pode planejar melhor o seu desembolso e a contabilidade gerencial pode ter 

mais controle sobre o que é produzido, tentando reduzir custos e tomar decisões 

mais precisas. Para Kaplan; et al (1997), a contabilidade gerencial é o processo 

de identificar, mensurar, reportar e analisar a respeito de eventos econômicos 

da organização. São informações financeiras e operacionais voltadas aos 

interesses e necessidades dos indivíduos internos da organização e devem guiá-

los nas suas decisões operacionais e melhoria dos processos e desempenho da 

organização. A contabilidade de custos fornece aos administradores 

informações até então não disponíveis. É imprescindível que estas sejam úteis, 

tempestivas e fidedignas, para que o administrador possa fazer uso na tomada 

de decisão. 

  

2.1.1 Definição de custos / despesas 

 

A definição mais comum para custos e despesas é descrita da seguinte 

fora: Custo todo sacrifício financeiro dispendido para aquisição de bem e 



 
 

 

serviços para a empresa, já as despesas são gastos voltados a bens e serviços 

usados para a obtenção de receitas. 

Segundo Martins (2001), o custo diferencia-se da despesa, pois esta é o 

valor dos bens ou serviços não relacionados diretamente com a produção de 

outros bens ou serviços consumidos em um determinado período. A despesa, 

quando incorrida, gera um desembolso de ativos ou uma obrigação com 

terceiros, e é registrada diretamente como uma conta redutora do Patrimônio 

Líquido. 

Para Leone (2000, p. 49), custos diretos são “aqueles custos que podem 

ser facilmente identificados com o objeto de custeio. São custos diretamente 

identificados a seus portadores. Para que seja feita a identificação, não há 

necessidade de rateio”. Os custos diretos compreendem os gastos com 

materiais diretos, mão-de-obra direta ou qualquer custo que possa ser aplicado 

diretamente no produto ou serviço. Ainda para Leone (2000, p. 49), “Os custos 

indiretos são aqueles custos que não são facilmente identificados com o objeto 

de custeio. São custos alocados aos objetos através de rateios”. Custos indiretos 

compreendem os gastos com materiais secundários, mão-de-obra indireta, 

gastos gerais de fabricação ou qualquer custo que não possa ser aplicado 

diretamente ao produto ou serviço, dependendo de cálculos, rateios ou 

estimativas para serem apropriados. 

 

2.1.2 Conceito de fixo / variável  

 

Depreende-se que custos fixos são aqueles que permanecerão 

inalterados num intervalo de tempo relevante de produção. Entende-se que um 

intervalo relevante de produção é aquele em que não altera a estrutura de custos 

de uma organização. Os custos e despesas fixos, serão fixos até determinado 

limite de produção. A partir do momento em que a empresa tiver de aumentar 

suas instalações, por exemplo, para produzir mais, os custos fixos certamente 

aumentarão, passando novamente a ser fixos, até que o novo limite de produção 

seja atingido. 



 
 

 

Custos variáveis são aqueles que variam em função da quantidade 

produzida, como ocorre com a matéria-prima e, toda ou parte da mão-de-obra. 

Seu montante, no período em estudo, varia diretamente proporcional à 

quantidade produzida. Segundo Backer e Jacobsen (1974, p. 13), “são os custos 

que tendem a crescer ou diminuir, no total, em proporção às mudanças nos 

níveis de atividade”. Horngren (1985, p. 22) cita que “um custo variável [...] é 

constante por unidade e seu valor total varia proporcionalmente às variações de 

atividade ou volume”. São os custos que se modificam proporcionalmente em 

função de qualquer variação na quantidade produzida. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O método utilizado para elaboração desta pesquisa foi indutivo, pois partiu 

de dados particulares, suficientemente constatados no ateliê Angonese, 

verificando todas as premissas levantadas, já a abordagem utilizada é 

quantitativa utilizando de custos e preços para montar a base e resultados da 

pesquisa, os procedimentos adotados para a pesquisa foram, bibliográficos com 

estudos em livros, revistas, artigos publicados eletronicamente, além de 

documental, utilizando documentação e informações internas da empresa, 

também utilizando de Estudo de Caso pesquisa voltada ao ateliê Angonese. 

O Sujeito e Objeto de Pesquisa é o Ateliê Angonese, situada na avenida 

Ângelo Antonio Dall’Alba, 1777 S, Sala 16, Bairro Parque dos Buritis nesta 

cidade de Lucas do Rio Verde, 

O Instrumento de coleta de dados foi realizado através de entrevista 

estruturada, afim de coletar dados para formação de resultados. 

Os dados foram coletados entre os períodos de primeiro de junho de dois 

mil e dezessete (01/06/2017) á trinta de junho de dois mil e dezessete 

(30/06/2017). 

Os dados foram mensurados apesentados através planilhas e controles 

informativos a fim de expor o resultado levando, proporcionado melhor 

entendimento da metodologia utilizada. 

 



 
 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Planejamento de Custos e Preço 

 

4.1.1 Classificação dos custos e despesas em direto/indireto e fixo/variável 

 

Para uma gestão estratégica se faz necessária a classificação de custos 

e despesas, sendo necessárias para formação de preço de demonstração de 

resultados de uma empresa, o custo demostrará todos os gastos incorridos para 

elaboração de produtos ou serviços oferecidos, já as despesas são gastos 

incorridos na manutenção da atividade da empresa não identificado diretamente 

a produção, ainda assim deve-se analisar se os gastos serão fixos ou variáveis, 

o fixo trata-se dos custos certos que sempre ocorreram, já o gasto variável trata-

se de gastos que variam de acordo com produção realizada. E também deverá 

conhecer se os gastos são diretos ou indiretos a produção realizada, o direto é 

aquele ligado a produção e o indireto não é agregado diretamente a produção. 

Então classificou-se os custos e despesas elaborados a partir das informações 

extraídas da empresa. Apresenta-se o quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Classificação dos custos e despesas 

Descrição Classificação Divisão Sub Divisão 

Simples Nacional MEI – Tributação Custo Fixa Indireto 

IPVA – Tributação Custo Fixa Indireto 

Empresa Terceirizada (Bordado) – 
Produção Custo Variável Direto 

Matéria Prima  Custo Variável Direto 

Frete – Produção Custo Variável Direto 

Folha de Pagamento – Produção Custo Variável Direto 

Depreciação Custo Variável Indireto 

Energia Elétrica (produção) Custo Variável Direto 

Escritório de Contabilidade 
Despesas 
Administrativa Fixa Indireto 

Telefonia 
Despesas 
Administrativa Fixa Indireto 



 
 

 

Manutenções equipamentos (troca de 
óleo, regulagem de máquina e agulhas) 

Despesas 
Operacionais Variável Direto 

Abastecimento 
Despesas 
Operacionais Fixa Indireto 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Deste modo pode-se elaborar a Demonstração do Resultado do Exercício, 

que tem como objetivo apresentar o resultado apurado em relação ao conjunto 

de operações realizadas num determinado período, a tabela 1 apresenta a DRE 

do Ateliê Angonese, levantado no período de junho de dois mil e dezessete. 

 

TABELA 1 - DRE 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Nota-se uma receita bruta de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

nas vendas do mês, além de um custo de mercadoria vendida de R$ 4.323,94 

(quatro mil trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) apurando 

um lucro líquido nas atividades de R$ 2.647,06 (dois mil seiscentos e quarenta 

e sete reais e seis centavos). 

 

4.1.2 Determinação da MC 

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$ 7.500,00  

Vendas de Mercadoria  R$ 7.500,00  

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   R$ -    

Devoluções de Vendas   R$ -    

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  R$ 7.500,00  

(-) CUSTOS DAS VENDAS -R$ 4.323,94  

Custo das Mercadorias -R$ 4.323,94  

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  R$ 3.176,06  

(-) DESPESAS OPERACIONAIS   R$ 529,00  

Despesas Operacionais   R$ 343,00  

Despesas Comerciais  R$ -    

Despesas Administrativas  R$ 186,00  

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL  R$ 2.647,06  

(-) Provisão para IR e CSLL  R$ -    

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES  R$ 2.647,06  

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  R$ 2.647,06  



 
 

 

O conceito de margem de contribuição (MC) está direcionado ao ganho 

bruto sobre as vendas, representando quanto sobrou para arcar com custos fixos 

e gerar lucro a empresa. O Ateliê Angonese apresenta a MC, conforme figura 1.  

 

   A B C   

Preço  45,00   90,00   75,00    

Custo Variável  (34,58)  (47,91)  (32,08)   

Margem de 
Contribuição  10,42   42,09   42,92    

  
 

Produtos 

  Unidade 1 2 3 

Unidade   110   60   40   10  

Receita  7.050,00   7.050,00  
 

2.700,00   3.600,00   750,00  

(-) custos var.  (4.312,00)  (4.312,00)    

(=) marg. contrib.  2.738,00   2.738,00     

(-) custos fixos  (95,00)  (95,00)    

(=) lucro   2.643,00     

      

Figura 1 – MC 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

De acordo com as apurações levantadas no Atliê Angonese, sua margem 

de contribuição geral está em 39% da receita gerada. 

 

4.1.3 Mix de vendas e ponto de equilíbrio - PE 

 

O ponto de equilíbrio de uma organização denomina-se o nível em que as 

receitas totais e os custos totais se igualam, ou seja, onde o lucro é igual a zero. 

Assim, as tabelas 2 e 3 apresentam o ponto de equilíbrio unitário e o de vendas, 

respectivamente. 

 
TABELA 2 – Ponto de equilíbrio unitário 

Descrição Custos Variáveis Preço de Venda  Quantidade % 

Produto 1  R$ 34,58   R$ 45,00  60 55% 

Produto 2  R$ 47,91   R$ 90,00  40 36% 

Produto 3  R$ 32,08   R$ 75,00  10 9% 

Total  R$ 114,56   R$ 210,00   R$ 110,00  100% 



 
 

 

Ponto de Equilíbrio Unitário  R$ 95,44  

 

     

 Descrição Custo Variável  
Receitas de 
Vendas  

 Produto 1  R$ 2.074,64   R$ 2.700,00   

 Produto 2  R$ 1.916,29   R$ 3.600,00   

 Produto 3  R$ 320,77   R$ 750,00   

 Total  R$ 4.311,70   R$ 7.050,00   

 Ponto de Equilíbrio de Vendas  R$ 2.738,30   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O mix de venda representa quais os produtos comercializados pela 

empresa, e quais os custos desenvolvidos por ele, assim o produto 1, tem como 

Custos Variáveis R$ 34,58 (trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), o 

produto 2 R$47,91 (quarenta e sete reais e noventa e um centavos), já o produto 

3 R$ 32,08 (trinta e dois reais e oito centavos). Ainda neste contexto analisa a 

quantidade de produtos vendido dentro do período indicado, sendo que o produto 

1 dispõem de 55% (cinquenta e cinco por cento) das saídas da empresa, o 

produto 2 representa 36% (trinta e seis por cento) das vendas já o produto 3 

compõem 9% (nove por cento).  

  

4.1.4 TMA - taxa mínima de atratividade 

 

No ambiente empresarial os gestores possuem diversas opções de 

projetos de investimentos para serem escolhidos. Essas escolhas podem ser um 

investimentos em compra de novas máquinas. 

A taxa mínima de atratividade (TMA), é a taxa que será utilizada nos 

métodos de análise de viabilidade econômica para que um investimento seja (ou 

não) considerado viável. Normalmente neste contexto a TMA é igual ao custo de 

capital da empresa. 

Em outras palavras, para que um novo projeto de investimento seja aceito 

no âmbito empresarial é preciso que a rentabilidade esperada seja pelo menos 

superior ao custo que a empresa tem por manter recursos circulando dentro dela, 

seja na forma de capital próprio ou de capital de terceiros. 



 
 

 

Um dos metodos que poderá ser utilizado para taxa minima de 

atratividade é o Valor Presente Líquido (VPL). O Atelie Angonese neste momento 

opta em não realizer nenhum investimento a longo prazo, pois o capital social foi 

todo utilizado para compra de máquinas e equipamentos. No mais a empresa 

não necessita de financiamento para compra de qualquer bem.  

 

4.1.5 Formação de preço à vista e a prazo com análise de Mark-Up. 

 

Para formação de preço deve-se levar em consideração os custos 

sofridos para elaboração do determinado produto, o estudo dos custos dentro da 

empresa proporciona uma compreensão das receitas e seus resultados de 

acordo com quantidade e preço de venda, dando assim perspectivas de lucro 

sobre a elaboração deste produto.  

Assim demostra-se os custos sofridos para elaboração dos produtos 

confeccionados no Ateliê Angonese, e apurando preços à vista e a prazo, 

conforme figura 2. 

 

Produto 1 

Custo: 

 

  

Valor da mercadoria  933,00  Determinação do Preço à vista: 

ICMS - 18%  -      

IPI - 10%  -    Preço 100,00% 

Frete/Seguro 50 DV 2,41% 

Custo Total 2.074 DF 5,88% 

60 unidades  34,58  Lucro 15,00% 

    

Preço à vista = Custo / MK 
Divisor Custo 76,71% 

34,58 / 0,7671  45,08  MK Divisor 0,7671 

 

Preço a prazo:     

PV  =  %DV * PV  +  DF  +  LUCRO  +  CUSTO  +  
JUROS  

PV  =  0,0241 PV  +  7,17  +  5,17  +  34,58  +  0,00  

PV  =  46,94     

 

 

Produto 2 



 
 

 

Custo: 

 

  

Valor da 
mercadoria  1.155,44  

Determinação do Preço à 
vista: 

ICMS - 18%  -      

IPI - 10%  -    Preço 100,00% 

Frete/Seguro 50 DV 2,21% 

Custo Total 1.205 DF 10,12% 

40 unidades  47,91  Lucro 15,00% 

    

Preço à vista = Custo / MK 
Divisor Custo 72,67% 

47,91 / 0,8488  56,44  MK Divisor 0,8488 

 

Preço a prazo:     

PV  =  %DV * PV  +  DF  +  LUCRO  +  CUSTO  +  
JUROS  

PV  =  0,58 PV  +  12,34  +  7,18  +  47,91  +  0,00  

PV  =  68,01     

 
Produto 3 

Custo: 

 

  

Valor da 
mercadoria  R$ 130,50  

Determinação do Preço à 
vista: 

ICMS - 18%  R$ -      

IPI - 10%  R$ -    Preço 100,00% 

Frete/Seguro  R$ 50,00  DV 3,99% 

Custo Total  R$ 180,50  DF 18,25% 

10 unidades  R$ 32,08  Lucro 15,00% 

 

     

Preço à vista = Custo / MK 
Divisor  Custo 62,76% 

32,08 / 0,6276  52,21   MK Divisor 0,6276 

     

Preço a prazo:     

PV  =  %DV * PV  +  DF  +  LUCRO  +  CUSTO  +  JUROS 

PV  =  0,29 PV  +  6,01  +  4,81  +  32,08  +  0,00  

PV  =  68,01     

Figura 2 – custos 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 



 
 

 

Observa-se através da formação de preço, que o produto 1 – Camiseta 

Polo, comercializando 60 (sessenta) unidade ao valor de R$ 45,00 (quarenta e 

cinco reais), está a baixo no valor de venda à vista com Análise de Mark-Up, o 

valor ideal para comercialização a vista deverá ser de R$ 45,08 (quarenta e cinco 

reais e oito centavos), e o valor de revenda a prazo de R$ 46,94 (quarenta e seis 

reais e noventa e quatro centavos), sendo assim no mês de junho deste ano, a 

comercialização obteve um prejuízo de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) 

nas vendas à vista. Já o produto 2 – Camisa, apresenta sua maior lucratividade, 

a unidade vendida custa R$ 90,00 (noventa reais), sendo que o valor mínimo de 

venda à vista é de R$ 56,94 (cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), 

e a prazo de  68,01 (sessenta e oito reais e um centavo), o terceiro produto – 

Jaleco, está sendo comercializado no valor  de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), 

sendo que o valor avista poderia ser de até R$ 52,21 (cinquenta e dois reais e 

vinte e um centavos), e a prazo de R$ 68,01 (sessenta e oito reais e um centavo). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda e qualquer empresa necessita de um plano de para conduzir a 

administração. De acordo com a Teoria Clássica da Administração propõe que 

“planejamento é a tarefa de traçar as linhas gerais das coisas que devem ser 

feitas e dos métodos de fazê-las, a fim de atingir os objetivos da empresa” 

(CHIAVENATO, 2000, p. 59). 

Desta forma, o planejamento é a melhor ferramenta para os 

administradores maximizarem a gestão das organizações, sendo que este 

processo sistêmico permite a monitoração dos agentes, forças e resultados, 

tanto internos quanto externos. 

Através do plano de ação traçado a partir do planejamento estratégico a 

Administradora Sócia do Ateliê Angonese em paralelo com as informações de 

custo criou-se internamente um processo para acompanhamento e 

gerenciamento de custos e preços, afim de praticar valores justos e lucrativos 

para a empresa. 



 
 

 

Dentro deste controle demostrou o levantamento de imobilizado e 

depreciação, classificação de despesas e custos, e como ponto principal para 

demostrar a rentabilidade, cálculo da margem de contribuição (MC), ponto de 

equilíbrio (PE), e taxa mínima de atratividade (TMA), mensurando quais os 

procedimentos para fixação de preços maximizando os resultados da empresa, 

deste modo adequando a formação de preço ao mix de produtos da empresa. 

O que se observou dentro da análise de gestão de custo da empresa é 

que margem de lucro dos produtos 2 e 3 são viáveis, estão representados bem 

acima do valor mínimo a fim de proporcionar 15% (quinze por cento de lucro), 

porem estes produtos não possuem tanta saída como o produto 1, que está em 

um valor no limite a ser vendido, ainda assim está com a lucratividade esperada. 

Observa-se que a gestão de custos trousse o suporte necessário para 

manter os controles interno e externos incluindo um processo de 

acompanhamento e controle que perpassa todas as fases do processo decisório, 

sendo de grande utilidade no planejamento empresarial na medida em que além 

de verificar as necessidades da empresa, se permite estabelecer padrões para 

solucioná-las. Desta forma, a Gestão estratégica juntamente com a aplicação de 

gestão de custos demostrou uma visão global da empresa.  

Conclui-se, portanto, que a gestão dos custos são instrumentos de análise 

e controle em nível gerencial. Sua eficiência se baseia principalmente na 

capacidade decisória em mudar processos e comportamentos. 
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