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RESUMO: O presente artigo foi desenvolvido como resultado de uma pesquisa a campo sobre a
atividade comercial individual “Churrasco Grego” na cidade Juara-MT, como atividade da disciplina de
Contabilidade Geral II do Curso de Bacharelado em Administração do Campus Universitário de Juara.
Objetivo: demonstrar a lucratividade no ramo de “Churrasco Grego” na cidade de Juara-MT; conhecer
as dificuldades ao desenvolvimento da atividade e; verificar quais são as necessidades dos mesmos
no desenvolvimento da atividade. A importância de informações como estas vão desde a
oportunidade de ver na prática como esses empreendedores lidam com os seus negócios no dia a dia,
e a partir dessas informações, desenvolver ações que venham contribuir com esses pequenos
empreendedores. Para subsidiar a pesquisa foi utilizado referencial que abordasse sobre o assunto:
no Brasil existem duas Leis Federais que diferenciam as Microempresas das Empresas de Pequeno
Porte; O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 9841/99) e o Simples
Nacional (Lei nº 9317/96); atribuições do contador: Decreto-Lei n° 9.295/46 de 27 de maio de 1946;
Após o levantamento realizado a partir de um questionário no formato online, na plataforma Google
drive, sendo este composto por diversas questões abertas e fechadas que visam traçar o perfil do
empreendedor, questões sobre o desenvolvimento da atividade comercial e para finalizar coletar com
os entrevistados que tipo de curso na sua área da atividade gostaria de fazer. A pesquisa demonstrou
que os empreendedores do ramo de “Churrasco Grego”, possuem pouca formação ou nenhuma
formação oficial para exercerem a sua atividade, sendo que alguns já trabalhavam no ramo de carne
assada e outros com algo parecido no âmbito familiar. Como apontado pelos teóricos esse tipo de
empreendimento é realizado de forma individual, com pouca preocupação com as técnicas contábeis
que pudessem dar maior segurança e vida duradoura ao empreendimento, ainda neste contexto, são
atividades de subsistência que geram renda as famílias envolvidas. Pode ser verificado que o nível de
escolaridade é baixo, a parte contábil é feita de forma manual dispensando qualquer técnica e ou
ferramenta de contabilidade. Como atividade futura fica proposta a elaboração de um curso na área
de contabilidade para atender as necessidades apontadas pelos entrevistados na busca de
proporcionar melhoria no seu empreendimento e para trabalhos futuros, pesquisa com
empreendedores do ramo de “Espetinhos”, pois, os mesmos têm crescido bastante no município.

Palavras-chave: Churrasco Grego. Pesquisa a Campo. Empreendedor. Juara-MT.



INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo foi desenvolvido como resultado de uma pesquisa a campo sobre a 

atividade comercial individual “Churrasco Grego”, na cidade de Juara-MT, como atividade da 

disciplina de Contabilidade Geral II, do curso de Bacharelado em Administração, do campus 

Universitário de Juara. 

As modificações ocorridas nas sociedade capitalistas urbanas e industriais estão 

ligadas às transformações culturais, com relação a valores, visões de mundo e estilos de vida. 

Os métodos alimentares acompanham esta transformação não só quanto aos alimentos 

consumidos, mas também, quanto ao estilo das refeições. Os lanches, as comidas rápidas, vem 

concorrer com refeições requintadas para atender à dinâmica da ocupação do tempo na vida 

urbana. O comércio da comida de rua têm se apresentado como alternativa à comida 

industrializada, dado seu estilo artesanal. 

Na conjuntura da Economia atual muitos querem ser empreendedores do seu próprio 

negócio. Grandes empresas se consolidaram no mercado começando com pequenos 

investimentos, principalmente no ramo alimentício, como no caso dos “fast foods”, que 

simbolizam o mundo globalizado na atualidade. As correrias do dia-a-dia de muitos 

trabalhadores os obrigam a fazer suas refeições na rua, optando por produtos que lhes são 

ofertados até mesmo em calçadas. 

Várias pessoas se lançam, na concorrência do mercado para consolidar-se como 

empreendedor é o caso, por exemplo, dos comerciantes de “Churrasco Grego” que ofertam 

seu produto no período matutino em pontos de grande circulação no centro da cidade de 

Juara-MT e com clientes adeptos ao consumo do alimento. 

Apesar de aparentemente não haver assessoria contábil a estes comerciantes, surgiu 

algumas indagações sobre a real consolidação do negócio, como por exemplo, quanto à 

capacitação, o controle de despesa e receita, a contribuição de impostos, a rentabilidade entre 

outros questionamentos que nortearam o trabalho relatado. 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a lucratividade no ramo de 

“Churrasco Grego” na cidade de Juara-MT. A importância de informações como estas vão 

desde a oportunidade de ver na prática como esses empreendedores lidam com os seus 

negócios no dia a dia, e a partir dessas informações, desenvolver ações que venham contribuir 

com esses pequenos empreendedores.  

Após o levantamento realizado a partir de um questionário no formato online, sendo 

este composto por diversas questões que visam traçar o perfil do empreendedor, questões 
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sobre o desenvolvimento da atividade comercial e para finalizar coletar com os entrevistados 

que tipo de curso na sua área da atividade gostariam de fazer.  

Como atividade futura fica proposta a elaboração de um curso na área de 

contabilidade para atender as necessidades apontadas pelos entrevistados na pesquisa, na 

busca de proporcionar melhoria no seu empreendimento. Para trablhos futuros dica de 

pesquisas com empreendedores do ramo de “Espetinhos”, pois os mesmos vem crescento 

muito nos últimos anos. 

 

1.1 - Materiais e Métodos 

 

Esta é uma pesquisa a campo, do tipo quantitativa, por se tratar de uma pesquisa que 

visa demosntrar a lucratividade do empreendimento de “Churrasco Grego” na cidade de 

Juara-MT. Para a realização da pesquisa foi elaborado um (Formulário Web) utilizando-se da 

tecnologia disponibilizada pelo Google Drive, a partir de reunião com os integrantes do grupo 

de trabalho, após solicitação do professor da disciplina de Contabilidade Geral II, do Curso de 

Bacharelado em Administração da Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, 

Campus de Juara-MT, sendo que a tecnologia escolhida possibilita além da criação do 

formulário, toda a parte de tabulação dos dados obtidos em formato de gráficos e planilhas 

eletrônicas com as informações fornecidas pelos entrevistados. Este recurso oferece ainda a 

possibilidade de acompanhamento em tempo real do andamento da pesquisa, 

compartilhamento e publicação dos resultados. 

O formulário foi elaborado com questões abertas e fechadas para que os 

entrevistados pudessem colocar as informações de forma objetiva e tranquila, sabendo que as 

informações fornecidas seriam utilizadas apenas para fins acadêmicos. O formuario Web foi 

subdivido em seções sendo: (perfil do empreendedor, atividade desenvolvida, despesas e 

receitas, e atividades futuras, sendo ainda que cada seção continha um número x de questões 

abertas e fechadas), para melhor estruturar/organizar as informações a serem coletadas. Após 

as entrevistas encerradas foi realizada a parte de seleção das informações contábeis a serem 

utilizadas no trabalho.  

Para melhor compreender os termos utilizados neste trabalho e para fundamentação 

teórica das análises apresentadas foram realizadas leituras em bibliografias e legislações que 

tratam sobre o assunto como, conceitos de Micro Empresas-ME e Empresas de Pequena Porte 

- EPP. 
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O artigo foi organizado em seções e subseções, sendo que a seção 1 faz uma 

introdução do trabalho e na 2 apresenta as abordagens teóricas que dão fundamentação 

teóricas; na 3 é apresentada o resultado da pesquisa; em seguida as considrações finais. 

 

2 – MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Apresenta-se a seguir as características, as vantagens e desvantagens, das 

microempresas, bem como o perfil do gestor e a relação do contador com as empresas 

supracitadas por meio de uma concepção organizacional que evidenciem os agentes que 

envolvem e compõem essas organizações. 

 

2.1 – Características das Microempresas e Pequenas Empresas 

 

Atualmente, com a globalização das atividades socioeconômicas e o avanço da 

tecnologia, juntamente com a terceirização, o crescimento no setor de serviços e o alto índice 

de desemprego contribuíram para a alavancagem de novos negócios denominadas 

Microempresas. SEBRAE (2003). 

Sendo que as microempresas são as que mais geram emprego e renda para uma 

determinada região, cuja contribuição é de suma importância para o desenvolvimento 

econômico do país. 

No Brasil existem duas Leis Federais que diferenciam as Microempresas das 

Empresas de Pequeno Porte, conforme o quadro 1: 

 

Quadro 1: Classificação das Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP 

Legislação Micreoenpresa - ME Empresa de Pequeno Porte - EPP 

Lei nº 9841/99 Pessoa Jurídica e firma individual com 

receita bruta anual igual ou inferior a 

R$ 244.000,00. 

Pessoa Jurídica com receita bruta anual igual 

ou inferior a R$ 1.200.000,00. 

Lei nº 9317/96 Faturamento anual até R$ 240.000,00. Faturamento anual até 2.400.000,00. 

Fonte: Classificação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, elaborado pelos autores, (2015). 

 

O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 9841/99), 

estabelece incentivo através da simplificação de suas obrigações administrativas, 

previdenciárias e creditícias e a eliminação ou redução destas por meio de leis definidas. A 
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Lei do Simples Nacional (Lei nº 9317/96), propicia benefícios aos empresários do ponto de 

vista tributário, e as qualifica referente ao faturamento anual. 

Segundo dados obtidos pelo SEBRAE-SP (2010), os pequenos negócios formais e 

informais são responsáveis por mais de dois terços das ocupações do setor privado do país. 

Para Gonçalves in Cavalcante (2010), as microempresas assumem características de 

gestão, competitividade e inserção nos mercados muito similares, cujo desempenho das 

atividades é muito importante em países como o Brasil que apresenta grande desequilíbrio 

regional. 

De acordo com os dados analisados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE (2003), verifica-se que as microempresas constituem grandes alternativas econômicas 

principalmente por não exigirem tanta qualificação quanto as grandes empresas, elencamos 

também outras características peculiares das microempresas, de acordo com o quadro 2: 

 

Quadro 2: Características das Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP 

Baixo volume de capital empregado. 

Altas taxas de natalidade e mortalidade. 

Presença significativa de proprietários, sócios e funcionários com laços familiares. 

Grande centralização do poder decisório. 

Não distinção da pessoa física do proprietário com a pessoa jurídica, inclusive em lalanços contábeis. 

Registros contábeis pouco adequados. 

Contratação direta de mão-de-obra. 

Baixo nível de terceirização. 

Baixo emprego de tecnologias sofisticadas. 

Baixo investimento em inovação tecnológica. 

Dificuldade de acesso a financiamento de capital de giro. 

Dificuldade de definição dos custos fixos. 

Alto índice de sonegação fiscal. 

Utilização intensa de mão-de-obra não qualificada. 

Fonte: Características das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, elaborado pelos autores, (2015). 

 

No entanto, segundo Oliveira (2004) in Cavalcante (2010), defendem que as 

microempresas possuem características próprias e exclusivas que são: contribuição na geração 

do produto iterno bruto nacional, absorção de mão-de-obra, geração de rende, flexibilidade de 

localização e composição do capital de forma predominantemente nacional. 

Além das características mencionadas verifica-se nas microempresas um sistema de 

produção e administração de estrutura reduzida e geralmente no mesmo ambiente físico. 

Quanto à questão de altas taxas de mortalidade pode-se destacar que as principais 

causas são: falta de planejamento prévio, gestão empresarial precária, a própria economia, 

falta de políticas públicas direcionadas aos pequenos negócios. 
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 2.2 – Vantagens e Desvantagens das Microempresas 

 

Uma das vantagens das Microempresas é que no mercado globalizado conseguem 

adotar estratégias diferenciadas almejando a popularidade de seus produtos ou serviços, e com 

isso, acabam assumindo os riscos para que possam atender as necessidades de seus clientes, 

sejam eles pessoas físicas ou jurídicas que necessitam do produto para dar continuidade e um 

novo processo SEBRAE (1998). 

Podemos destacar também a flexibilidade para atender os clientes, pois geralmente 

trabalham com menor quantidade de produção podendo atende-los com mais agilidade. 

Outra vantagem que podemos considerar é que quando as microempresas estão 

inseridas em uma cadeia produtiva das grandes empresas, ela se torna figura essencial para o 

desenvolvimento da mesma e até do país, pois a partir do momento que elas proporcionarem 

mais qualidade e com isso maior competitividade dos produtos ou serviços, mais rapidamente 

contribuirá para aumentar sua participação e sua permanência no mercado globalizado. 

São mais ativas e rápidas, pois estão mais próximas dos clientes podendo agir com 

mais eficiência, devido aos baixos custos, os desperdícios são reduzidos ocasionando 

economia e causando menos poluição, além de desenvolverem um ótimo relacionamento com 

os colaboradores tanto na organização quanto na capacitação dos mesmos. 

Contudo apresentam grandes dificuldades nas áreas do marketing e da exportação, 

pois não possuem recursos suficientes, necessitando de intervenção de outras empresas para 

escoarem os produtos tornando-os mais caros, ficando assim menos competitivos. 

As microempresas evitam ingressar em áreas que exigem altos investimentos, pois 

geralmente não possuem esses recursos, a produção é de baixa escala e ainda não contam com 

políticas públicas que as incentivam para tal desafio. 

 

 2.3 – Perfil do Pequeno Empreendedor Moderno 

 

De acordo com o SEBRAE (1998), o empreendedor deve sempre estar atento os 

desafios que sua própria empresa lhe impõe, e aprender a moldar suas individualidades com 

as necessidades do mercado. 

Os autores Olivo & Mello (1998); SEBRAE (1998) in Cavalcante (2010), 

identificam o perfil empreendedor descrevendo suas características como: motivação para a 

realização pessoal, habilidades e conhecimentos para utilizar as capacidades físicas e 
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intelectuais, requisitos e qualidades necessários para produzir certo produto/serviço, e pela 

existência de um clima organizacional, favorável à colaboração de todos. 

No entanto as habilidades de um empreendedor de sucesso estão ligadas à: 

identificação de novas oportunidades; valoração de oportunidades e pensamento criativo; 

comunicação persuasiva; negociação; aquisição de informações e resolução de problemas. 

Uma visão voltada aos negócios onde consiste a atender às necessidades dos clientes e sua 

ação, visão administrativa orientada pela busca de melhorar sob maneira a tomada de decisões 

gerenciais no sentido de garantir os melhores resultados dos objetivos, além de colaborar 

efetivamente, na identificação de alternativas viáveis para aumentar a produtividade, e manter 

um alto nível de qualidade pessoal e profissional. 

Porém muitas vezes pode-se verificar nas microempresas, empreendedores com 

baixa escolaridade, pouco contanto com as novas tecnologias e teorias administrativas; 

pequena quantidade de recursos; administração familiar; cultura de “investimentos no 

patrimônio”, destinando seus lucros na acumulação de capital físico. 

Esse tipo de empreendedor, conforme o quadro 3, se caracteriza por: 

 

Quadro 3: Características do Microempreendor 

Não utilização de tecnologia apropriada. 

Conhecimento empírico do empreendimento. 

Prática de como fazer. 

Habilidade no relacionamento pessoal. 

Determinação. 

Fonte: Características do Microempreendor, elaborado pelos autores, (2015). 

 

Agindo assim, o administrador tanto pode ter sucesso como também ter enormes 

prejuízos, pois muitas vezes tomam as decisões por intuição. 

 

 2.4 – O Contador nas Microempresas 

 

O profissional da área de contabilidade tem papel fundamental dentro das empresas, 

seja atuando como contador exercendo somente as funções inerentes a sua profissão e ainda 

como conselheiro, etc. 

O Decreto-Lei n° 9.295/46 de 27 de maio de 1946, em seu  Art.25, define as 

atribuições do contador, como mostrado no quadro 4: 
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Quadro 4: Das atribuições profissionais: 
a) Organização e execução de serviços de contabilidade em geral. 

b) Escrituração dos livros contábeis obrigatórios, bem como de todos os relatórios necessários no conjunto da 

organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações. 

c) Perícia judiciais e extrajudiciais, revisão de balanços, e de contas em geral, verificação de haveres, revisão 

permanente e periódica de escritas, regulações judiciais e extrajudiciais de avarias grossas e comuns, 

assistências aos conselhos fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica 

conferidas por lei aos profissionais da contabilidade. 

Fonte: Das atribuições profissionais, elaborado pelos autores, (2015). 

 

Além das atribuições definidas por lei, o administrador exerce outras no decorrer das 

interações do dia-a-dia como por exemplo, atua como assessor de planejamento, como 

conselheiro, despachante, representante. Exerce ainda funções fundamentais como dar aval 

profissional às ações da empresa, perante bancos, fornecedores, acionistas e o Governo. 

Uma empresa sem contabilidade é uma empresa que não possui histórico, identidade 

e as mínimas condições de sobreviver ou de planejar seu crescimento. Sendo assim, as 

funções de um contador não se limitam apenas em apurar os impostos e manter a 

contabilidade em dia, o contador deve contribuir com todas as ferramentas necessárias para a 

preservação do seu patrimônio e a gestão dos negócios.  

Este profissional pode fazer diferença ao relacioná-lo com o ambiente dos 

microempreendedores e neste caso em especial os empreendedores do ramo de Churrasco 

Grego, pois as análises contábeis, as técnicas que visam o controle do negócio e que geram 

relatórios que norteiam as decisões que podem afetar diretamente a situação futura do 

empreendimento, que é de responsabilidade do contatador, esses empreendedores não 

possuem, isso gera impactos siginificativos na gestão do negócio, como pode ser verificado 

nos resultados da pesquisa a seguir: 

 

3 – RESULTADO DA PESQUISA – SOBRE EMPREENDIMENTOS – CHURRASCO 

GREGO 

 

No processo de globalização, as informações são veículadas de forma acelerada, as 

pessoas tem acesso à tecnologia, propiciando que os meios de produção sejam cada vez mais 

produtivos. Os indivíduos desempenham o papel de manipular os meios operacionais de 

produção, para isso, precisam se qualificar, ai entra o processo de qualificação oferecido pelo 

governo ou particulares. 
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O empreendedor antes de se lançar no mercado precisa realizar pesquisa de mercado 

para verificar a viabilidade de montagem do negócio para não correr o risco de fechamento 

precoce do mesmo, por falta de aceitação do produto ou serviços entre outros fatores, analisar 

as capacitações necessárias para ofertar produtos de qualidade e preço acessíveis, planejar, 

controlar, organizar e dirigir, além de registrar as receitas e despesas do futuro negócio. 

Muitos são aqueles que entram no mercado como donos do seu próprio negócio, 

porém, poucos são os que se capacitam e estudam o mercado, a aceitação do produto no 

mercado da clientela, e traçam metas para atingir os objetivos esperados. Alguns começam de 

forma autônoma até conseguir se fixar, conseguir a aceitação de mercado. Baty (1994); 

SCHEEL (2000) apud Ensslin (2013). Entre as diversas mudanças que vêm ocorrendo nos 

mercados mundiais, pode-se destacar o crescimento acelerado de micro e pequenas empresas.  

Para melhor conhecer os sujeitos envolvidos no comércio do ramo de “Churrasco 

Grego” e como iniciaram suas atividades, como se qualificaram entre outras informações 

relevantes ao trabalho, foi realizada uma pesquisa no perímetro urbano da cidade de Juara-MT 

para coletar dados sobre comércios na área de atuação alimentícia, em especial na área da 

atividade objeto da pesquisa, por apresentar a lucratividade confrontando resultados receita e 

despesa dos emprendimentos é caracteriazada por pesquisa quantitativa. As informações 

fornecidas não serão utilizadas para outros fins a não ser acadêmicos e todas as informações 

pessoais que possam identificar os entrevistados foram suprimidas. Segundo Dutra (2012), – 

Apesar deste tipo de comércio apresentar uma série de controvérsias, devido às frágeis 

condições de certificação de qualidade dos produtos oferecidos – desde a origem dos produtos 

até as condições higiênicas de sua manipulação - os vendedores da “street food” – comida de 

rua, ganham crescente reconhecimento como elemento necessário da vida cotidiana das 

cidades. 

Entre os comércios observados no perímetro central da cidade de Juara-MT, 

analisou-se que no período matutino predomina a venda de “Churrasco Grego”, uma espécie 

de churrasco feito de carne assada num espeto. Antes de ser servida é fatiada e colocado no 

interior de um pão cortado ao meio “semelhante ao tradicional cachorro quente”, este produto 

é bem aceito no mercado e existem vários pontos de venda, todos em pontos estratégicos no 

centro da cidade. 

Muitos dos comerciantes que trabalham com este produto não tiveram capacitação 

para produzi-lo, mas já desempenhavam atividades semelhantes, não buscaram meios 

informatizados/sofisticados de controle e nem treinamento para controlar suas receitas e 
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despesas. Conforme Ensslin (2013), – “Entre as capacidades que devem possuir os gestores 

para garantir o sucesso nos negócios está a necessidade de se ter um bom conhecimento do 

mercado em que atua.” 

Conforme pesquisa junto a estes empreendedores a capacitação foi com as 

habilidades já desempenhadas e aprimoradas conforme foram comercializando o produto, a 

maioria já desenvolvia atividade semelhante e outros dentro da própria família em momentos 

de lazer. Como pode ser observado no gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Capacitação 

 

Gráfico 1: Capacitação, elaborado pelos autores, (2015). 

 

Outro ponto importante que a pesquisa revela é que alguns dos entrevistados se 

demonstraram interessados a se qualificar no ramo de atuação, como apontado por Ensslin 

(2013), e constatado na pesquisa. 

É uma área de produção individual, somente o gestor do negócio manuseia o produto 

comercializado. As características deste tipo de comércio se evidenciam no perímetro urbano 

e se trata de ponto de comércio fixo, segundo os dados obtidos, trabalham nos cinco dias úteis 

da semana e folgam ou desenvolvem outras atividades nos finais de semana. Dos 

entrevistados 66,7% vendem o produto em calçadas e outros 33,3% comercializam em Ponto 

Comercial Convencional, como demostrado no gráfico 2, SEBRAE (1998) in Cavalcante 

(2010). 
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Gráfico 2: Ponto de comércio  

 

Gráfico 2: Ponto de comércio, elaborado pelos autores, (2015). 

 

Outro ponto interessante desta pesquisa é que ao serem questionados sobre a forma 

de controle das receitas e despesas da atividade comercial, todos os entrevistados fazem este 

controle de forma manual. Este fato pode ser segundo os autores Olivo & Mello (1998); 

SEBRAE (1998), in Cavalcante (2010), “por falta de formação adequada e falta de 

conhecimento de técnicas e ou ferramentas de contabilidade que poderiam fazer toda a 

diferença no desenvolvimento das atividades do empreendimento, inclusive relacionados ao 

sucesso ou fracasso dos mesmos”, o gráfico 3 apresenta a forma de controle contábil dos 

empreendedores.  

 

Gráfico 3: Controle de despesas e receitas  

 

Gráfico 3: Controle de despesas e receitas, elaborado pelos autores, (2015). 
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Com diferenciais competitivos que o mercado atual exige, esses pequenos 

empreendedores utilizam-se de forte argumentação para atração de novos clientes e de 

fidelização dos consumidores assíduos, outro fator importante - higiene , pois se tratando de 

um comércio de alimentos perecíveis, devem estar de acordo com as exigências legais da 

vigilância sanitária. 

Com base nos dados obtidos na pesquisa, todos esses pequenos empreendedores 

atuam de maneira legal, pagando devidamente seus impostos, atuantes em ponto fixo, 

esperam para o futuro, por cursos de qualificação tanto para o meio produtivo quanto para o 

meio de controle contábil. É necessária a assessoria contábil por meio de balanços financeiros 

que permitam ao gestor tomar decisões que sejam bem sucedidas e em tempo hábil e que 

possam obter o sucesso esperado do empreendimento. Do ponto de vista social, ao permitir o 

acesso democrático, a comida de rua anuncia à fluidez da cidade, esse ambiente traduz no 

cotidiano diferentes modos e estilos de vida da população. 

A partir das informações fornecidas no questionário pode-se elaborar um quadro dos 

custos de manutenção do negócio no decorrer do mês.  

 

Quadro 5: Custos do empreendimento no decorrer do mês  

 
Fonte: Custos do empreendimento dos três entrevistados, elaborado pelos autores, (2015). 

 

O quadro 5 apresenta os valores relacionados com a despesa média dos três 

empreendedores entrevistados no desenvolvimento de suas atividades no decorrer de um 

determinado mês. 

Para se obter a lucratividade dos empreendimentos utilizou-se do confronto entre 

receitas e despesas. Utilizou-se como referência dados hipotéticos da venda de 100 pães ao 

dia para cada um dos entrevistados, ou seja, uma simulação de venda. Ao multiplicar-se as 
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100 (unidades) de pães pelo número de dias da semana trabalhos igual a 5 dias, obtem-se uma 

quantidade igual a 500 pães por semana. Multiplicando esse valor por 4 semanas, obtem-se o 

quantidade de 2 000 (unidades) de pães vendidos por mês. Sendo que valor unitário do 

produto vendido dos entrevistados 1 e 2 custa 4,00 reias e o produto do entrevistado 3 custa 

3,00 reais (venda ao consumidor).  

Para calcular a Rentabilidade Total (RT), multiplica-se o Valor unitário do Produto 

Vendido pela Quantidade total de produtos vendidos no mês, assim, tem-se que: 

Rentabilidade Total(RT) = Produto Vendido(PV) * Quantidade(Q). Fórmula: (RT=PV*Q). O 

quadro 6 apresenta uma simulação de rentabilidade dos três entrevistados: 

 

Quadro 6:  Simulação de rentabilidade mensal dos entrevistados 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

RT=PV*Q RT=PV*Q RT=PV*Q 

RT=4,00 * 2 000,00 R$ RT=4,00 * 2 000,00 R$ RT=3,00 * 2 000,00 R$ 

RT=8 000,00 R$ RT=8 000,00 R$ RT=6 000,00 R$ 

Fonte: Simulação de Rentabilidade mensal dos três entrevistados, elaborado pelos autores, (2015). 

 

Como resultado tem-se: 8 000,00 reais para os entrevistados 1 e 2 e 6 000,00 reais 

para o entrevistado 3. 

Para se obter o Lucro Total(LT), subtrai-se o total os custos/despesas 

correspondentes ao (quadro 5) da Receita Total (quadro 6), sendo a fórmula: (LT=RT-CT), 

assim, tem-se, conforme o quadro 7: 

  

Quadro 7:  Confronto entre Receitas e Despesas/Custos 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

LT=RT-CT LT=RT-CT LT=RT-CT 

LT=8 000,00 – 5 005,00 LT=8 000,00 – 3 055,56 LT=6 000,00 – 345,00 

LT=2 995,00 R$ LT=4 944,44 R$ LT=5 655,00 R$ 

Fonte: Confronto entre Receitas e Despesas/Custos, elaborado pelos autores, (2015). 

 

De acordo com os resultados obtidos, sendo: 2 995,00 reais para o entrevistado 1, o 

entrevistado 2 conta 4 944,44 reais e o entrevistado 3 com 5 655,00 reais, demonstra que os 

microempreendimentos causam impactos importantes na economia do município como 

sugerem, Olivo & Mello (1998); SEBRAE (1998), in Cavalcante (2010). Mesmo sem a 

utilização de métodos e técnicas refinadas de contabilidade os pequenos empreendedores 

conseguem se manter no mercado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstrou a partir dos resultados obtidos e após análise com as 

informações apontadas no referencial teórico, podemos constatar que os empreendedores do 

ramo de Churrasco Grego, possuem pouca formação ou nenhuma formação oficial para 

exercerem a sua atividade, sendo que alguns já trabalhavam no ramo de carne assada e outros 

com algo parecido no âmbito familiar. Como apontado pelos teóricos esse tipo de 

empreendimento é realizado de forma individual, com pouca preocupação com as técnicas 

contábeis que pudessem dar maior segurança e vida duradoura ao empreendimento, ainda 

neste contexto, são atividades de subsistência que geram renda as famílias envolvidas. Pode 

ser verificado que o nível de escolaridade é baixo, a parte contábil é feita de forma manual 

dispensando qualquer técnica e ou ferramenta de contabilidade.  

Os quadros 5, 6 e 7 apresentam os dados relacionados aos custos e receitas e 

demonstram de forma geral como são realizadas as atividades e o impacto que a mesma causa 

no decorrer do mês, e mesmo sem a utilização de métodos e técnicas refinadas de 

contabilidade os pequenos empreendedores conseguem se manter no mercado. A partir das 

análises e constatações obtidas com a pesquisa, fica como ação futura dos envolvidos na 

pesquisa elaboração de um curso na área de contabilidade que venha suprir as necessidades 

apontadas na pesquisa, inclusive para atender as sugestões feitas pelos próprios entrevistados 

e como sugestão de trabalhos futuros pode-se apontar como sujeitos de pesquisa os 

empreendedores do ramo de “Espetinhos” que tem crescido bastante nos últimos anos na 

cidade Juara-MT.  

De posse das informações a Universidade tem subsídios para planejar e executar 

ações de extensão que possa proporcionar melhoria no desenvolvimento das atividades por 

parte dos pequemos empreendedores do município de Juara-MT, pois os mesmos geram renda 

e como apontado pelos autores utilizados neste trabalho, os serviços prestados pelos mesmos 

é uma alternativa para muitos trabalhadores. 

Contudo, podemos destacar também que por se tratar de empresas que não possuem 

um controle especial das receitas e despesas mensais encontramos algumas dificuldades no 

momento confeccionar e tabular os dados colhidos. Diante tal fato ressaltamos a necessidade 

de desenvolvermos algum projeto que possa atender melhor os micro e pequenos  empresários 

desse ramo de atividade, uma vez, que as atividades por eles exercidas são de fundamental 
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importância para o desenvolvimento econômico da cidade e também para podermos exercer 

um pouco da nossa futura profissão. 
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