
CONTROLANDO AS
ATIVIDADES DE MARKETING
UM ESTUDO SOBRE A MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO PARA A TOMADA DE DECISÃO

RESUMO
É importante ao empresário varejista que opere com
competitividade em busca da lucratividade e rentabili-
dade. Para que isso ocorra, marketing e finanças
devem operar de forma sincronizada, necessitando
haver interação e afinidade nos objetivos finais e na
missão da organização. Um ponto de partida para
conciliar marketing e finanças, além de estabelecer
relações para tomada de decisão, pode se dar através
da análise de índice. O objetivo principal deste
trabalho é demonstrar a importância para o empresá-
rio do estudo da Margem de Contribuição para a
tomada de decisão na área de Marketing levando-se
em conta o planejamento de curto prazo. Para tanto,
foi desenvolvida uma pesquisa do tipo estudo de caso,
baseada em dados secundários e através do levanta-
mento de dados e entrevista junto à direção de uma
loja especializada em brinquedos localizada em
Piracicaba. Procedeu-se um estudo descritivo anali-
sando a margem de contribuição por categoria de
produto, como apoio às estratégias de marketing,
confrontando-as com a margem de contribuição. A
análise dos dados foi baseada em um período de 12
meses, sendo que os produtos foram classificados em
categorias para a análise. Chegou-se à conclusão de
que a margem de contribuição dos produtos é ferra-
menta importante para se elaborar estratégia de curto
prazo em marketing.
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ABSTRACT

Retailer entrepreneurs should be competitive since they
seek profit and income. Marketing and finance should
be in harmony with interactivities and closeness in aims
and organization. A poiní of departure for reconciling
marketing and finance and for the establishing of
relationships for decision making consists of index

analysis. Current
research aims at
demonstrating the
importance of an
analysis of the
C o n t r i b u t i o n
Spread by the
entrepreneur for
decision making
within short term
marketing plan-
ning. A case study
r e s e a r c h w a s
developed based
on secondary data,
data collection and
interview with the
management staff
of a toy . shop in

Piraácaba-SP-Brazil. A descriptive study analyzed the
Contribution Spread for each category of products as a
basis for marketing strategies and contrasted to the
Contribution Spread. Analysis of data was based on a
12-month period and products were classified in
categories for analysis. Results show that the products
Contribution Spread is an important tool for short term
strategy planning in marketing.
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INTRODUÇÃO

O conhecimento dos ambientes dos
consumidores e dos concorrentes, a identificação das
mudanças ambientais, o rastreamento de tendências e
o descobrimento de oportunidades fazem parte da
preocupação de quem deseja elaborar estratégias de
marketing para uma organização que pretenda atuar
de forma competitiva no mercado. Atrás dessa
competitividade está a busca da lucratividade e
rentabilidade. Há anos os profissionais de marketing
se desdobram para obter não apenas o
reconhecimento público de suas empresas, mas
principalmente para assegurar vendas, faturamento e
posicionamento de mercado. (GIULIANI, 2003).
Marketing e finanças devem operar de forma
sincronizada, necessitando haver interação e
afinidade nos objetivos finais e na missão da
organização. Embora com funções diferentes,
incompatíveis em um primeiro momento, é comum
verificar entre as áreas de finanças e marketing um
certo conflito: enquanto os executivos da primeira
procuram garantir o retorno do capital investido e o
equilíbrio da liquidez versus o risco, os executivos de
marketing buscam alavancar os negócios focando
produto, posicionamento e mercado, cabendo-lhes a
responsabilidade pelo estímulo competitivo da
empresa e por promover e apontar caminhos para seu
crescimento. Nesse contexto, é fundamental que os
profissionais de marketing, segundo Churchil & Peter
(2000), devam "ser capazes de trabalhar com os
números financeiros que ajudam a predizer a
viabilidade dos planos e, depois, medir o sucesso das
operações". Um ponto de partida para conciliar
marketing e finanças, além de estabelecer relações
para tomada de decisão, pode se dar através da
análise de índices financeiros. Segundo Hunger &
Whealen (2001), "a análise de índices é o cálculo de
relações numéricas a partir dos dados contidos nas
demonstrações financeiras". Um dos índices
financeiros que poderá ser utilizado para decisões em
marketing é o índice de rentabilidade, em específico a
Margem Bruta, que, para Fridson (1991), indica a
margem total disponível para cobrir outras despesas
que não o custo das mercadorias vendidas e ainda
reter lucro. Portanto, o objetivo principal do estudo é
demonstrar a importância da Margem de
Contribuição para a tomada de decisão de curto
prazo na área de Marketing.

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO E PROCESSO DE
TOMADA DE DECISÃO

Em todo tipo de organização, as decisões
diárias envolvem de alguma forma o custo. O sistema
de custeio utilizado no estudo foi o variável ou direto,
por ser o que melhor atende às decisões voltadas para
o marketing, principalmente as de curto prazo. É o
sistema que apropria às mercadorias somente os
custos e despesas variáveis ocasionados por elas para
serem comercializadas. Portanto, apura somente o
custo variável da mercadoria e sua "margem de
contribuição". O sistema de custeio variável não é
aceito pela legislação brasileira na avaliação de
estoques; portanto, é eminentemente gerencial,
dotado de bastante flexibilidade, facilitando a
estratégia e a política de preços em termos de
competitividade para a empresa, o que o torna mais
voltado ao enfoque mercadológico externo. Prevê
uma apropriação de caráter gerencial, considerando
apenas as despesas variáveis dos produtos vendidos e
os custos fixos ficam separados sendo considerados
como despesas do período. Dessa forma, possibilita a
apuração da margem -de contribuição, quando
confrontados os custos variáveis aos valores de receita
líquida do período, objeto da análise.

Os custos nunca devem determinar o preço,
porém exercem um papel fundamental na formulação
de uma estratégia de preço. Nagle & Holden (2003)
apresentam que "na maioria das empresas, há um
conflito permanente entre os gerentes incumbidos de
cobrir os custos (finanças e contabilidade) e os
gerentes incumbidos de satisfazer os clientes
(marketing e vendas)". Verifica-se que os custos são
importantes para a formação do preço, e que os
profissionais de marketing devem usá-lo nas decisões,
procurando conciliar o valor que o mercado está
disposto pagar.

Para Ângelo e Silveira (2000), em que pese o
fato do preço ser fixado pelo mercado, os varejistas
poderão obter vantagens competitivas com uso
eficiente da gestão financeira e tributária e os ganhos
poderão ser aumentados com a precisa determinação
dos efeitos decorrentes dos impactos de cada variável
interveniente nos custos dos produtos. A utilização de
um sistema informatizado de controle de estoque
facilita o cálculo do custo da mercadoria para o
período, pois evita a contagem física de todo estoque
no fim de cada período. Facilita também o controle do
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CMV por produto vendido, importante para o cálculo
da margem de contribuição individual por produto e
por categoria de produto. Ao fixar o preço de forma
estratégica este deve ligar-se ao estabelecimento das
metas de marketing baseados em valor para a criação
e comunicação de valor. A Margem de Contribuição
está associada à Política de Preços adotada pelos
varejistas. Segundo Kotler (2000) essa política
determinará se os preços ficarão acima, abaixo ou
equivalente aos preços do mercado. Os erros
freqüentemente que ocorrem na fixação de preços é
que são determinados sem considerar o mix do
produto, e não são revistos com as mudanças
impostas pelo mercado. Na compreensão de Kotler
(2000), "o preço é o elemento do mix de marketing
que produz receita; os demais produzem custo".
Considerado um dos elementos mais flexíveis, os
preços podem ser alterados com rapidez.

A capacidade gerencial é, sem dúvida, uma
vantagem competitiva importante, pois não basta ter
bons produtos. A empresa' precisa ter uma equipe
qualificada, apta a tomar decisões com agilidade.
Uma empresa pode se tornar vulnerável em função de
fatores externos, como a economia, o mercado, o
governo, e a tecnologia entre outros, mas, sobretudo,
pela ação da concorrência e sua competência
administrativa. Definir as estratégias para se tornar
competitivo é fator importante e, segundo Cobra
(l 991), as estratégias devem ser definidas por linha de
produtos, por segmento de mercado e por tipo de
cliente. Através da Margem de Contribuição, ao
gerenciar mix de produtos, permite-se avaliar os
resultados individuais e no conjunto, e ao mesmo
tempo tomar decisões exeqüíveis com o meio
ambiente. A lucratividade é um dos objetivos mais
procurados pelo varejista em seu negócio. Um dos
instrumentos para medir a lucratividade é o cálculo de
Margens sobre Vendas, que podem ser estabelecidas
para a empresa inteira e também para categorias e
subcategorias. Para Padovese (2003) o modelo de
decisão da margem de contribuição é o modelo
decisório fundamental para gestão dos resultados da
empresa, seja em termos de rentabilidade dos
produtos, atividades, áreas de responsabilidade,
divisões, unidades de negócios ou da empresa como
um todo. Hansen & Mowen (2001) e Padoveze (2003)
conceituam Margem de Contribuição como a
diferença entre o preço de venda do produto e seus
custos e despesas variáveis. É importante que os

varejistas utilizem sistemas gerenciais que forneçam a
Demonstração de Resultados mensais, de onde são
tiradas as informações para o cálculo das margens. O
impacto da margem bruta na lucratividade vai
depender de como estiver montada a estrutura de
custos da empresa. Os relatórios de análise de
resultados sobre margem bruta por departamento e
categoria são instrumentos básicos para a tomada de
decisão sobre estratégias de preços, controle de
pedidos, de vendedores e representantes, de
fornecedores e de desempenho de filiais, de lojas no
total ou de seus departamentos.

METODOLOGIA DO ESTUDO

Num primeiro momento, o estudo corresponde
ao desenvolvimento de uma pesquisa com base em
fontes secundárias, apoiada em suporte bibliográfico
para elucidações e esclarecimentos de conceitos,
envolvendo livros sobre o tema, revistas especializadas
ou não, Internet, órgãos de classe, com vistas a
possibilitar a ampliação dos conhecimentos sobre o
caso em estudo. Num segundo momento, refere-se ao
desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa do tipo
estudo de caso, que contempla uma empresa
especializada no comércio varejista de brinquedos,
caracterizada como loja especializada pela amplitude
do mix de produtos oferecidos. Iniciou suas atividades
em 04 de outubro de l 986. Por ser especializada, a
organização se caracterizou pela diversidade de
produtos até então não encontrados" em nenhuma
outra empresa da cidade ou da região, haja vista a
sazonalidade do ramo, o que exige alto investimento
em estoque.

A pesquisa do tipo qualitativa, ou descritiva de
caso, foi utilizada na segunda etapa do estudo por
compreender que foram analisadas as informações de
forma qualitativa permitindo responderá importância
do uso da margem de contribuição nas tomadas de
decisões em marketing a curto prazo.

Em geral, os estudos de caso representam a
estratégia preferida quando se colocam questões do
tipo 'como' e 'por que', quando o pesquisador tem
pouco controle sobre os acontecimentos e quando o
foco se encontra em fenômenos contemporâneos
inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2005).

A busca de informações junto à empresa
permitiu avaliar o uso e detectar e apontar possíveis
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sugestões na gestão do mix de produtos e sobre as
implicações do uso da margem de contribuição.
Adotar uma análise através da categoria de produtos
permitiu apresentar uma interpretação qualitativa. Os
procedimentos adotados foram:

- Análise de dados da empresa em estudo referente a
um período de doze meses, coletados através de um
levantamento junto à sua Direção;

- Margem de contribuição por categoria de produto,
segundo a classificação da Associação Brasileira
dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ);

- Margem de contribuição da loja, permitindo apontar
seus efeitos'em termos de introdução ou eliminação
de linhas de produtos, conciliando com a
participação de mercado e rentabilidade, proposto
pelos autores Dornelas (2001); Cobra (1991),
McDonald (20D4) e Psillakis (2003) onde se
procurou analisar os resultados financeiros com os
investimentos em marketing, apresentados pela
matriz BCG.

Foi aplicada pesquisa junto ao diretores da
empresa investigando-se os seguintes pontos:

- A política de estoque utilizada, tendo em vista a
sazonalidade das vendas;

- Apolítica de preços adotada e as ferramentas de
finanças utilizadas no cálculo do preço;

- As estratégias de marketing utilizadas e se a
promoção é encarada como uma política de
marketing, e em que condições são utilizadas;

- Se a margem de contribuição é usada para tomada
de decisões;

- Se a Demonstração de Resultados e utilizada para
checara lucratividade do período;

- A análise comparativa dos resultados em relação ao
ano anterior, e

- A importância da informática para a tomada de
decisão.

CLASSIFICAÇÃO DOS BRINQUEDOS POR
CATEGORIAS

A Associação Brasileira de Fabricantes de
Brinquedos - ABRINQ estabelece uma classificação
dos brinquedos produzidos pela indústria do
segmento, dividindo-os em sete categorias, a saber:

1. Brinquedos para a primeira idade;

2. Brinquedos para atividades sensório-motoras;

3. Brinquedos para atividades físicas;

4. Brinquedos para atividades intelectuais;

5. Brinquedos que reproduzem o mundo técnico;

ó. Brinquedos para o desenvolvimento afetivo;

7. Brinquedos para atividades criativas;

8. Brinquedos para relações sociais.

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

PARTICIPAÇÃO DAS CATEGORIAS NAS VENDAS DE
2004

A participação de cada categoria nas vendas
totais de 2004 é apresentada no Quadro l.

CATEGORIAS

Brinquedos para o desenvolvimento afetivo

Brinquedos para atividades físicas

Brinquedos que reproduzem o mundo técnico

Brinquedos para atividades intelectuais

Brinquedos para atividades criativas

Brinquedos para atividades indeterminadas

Primeira idade e atividades sensório-motoras

PARTICIPAÇÃO
(1)

34,06 %

2.9,07 %

11,51 %

10,91 %

7,50 %

4,00 %

2,95 %

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA (2)

34,06 %

63,13%

74,64 %

85,55 %

93,05 %

97,05 %

100,00%

Quadro l: Participação nas vendas de 2004
Fonte: Elaborada pelo autor
(1) A coluna participação foi obtida da divisão de cada categoria pelo total das vendas para o período de 2004.
(2) Para participação acumulada foi realizado o somatório dos resultados dos percentuais da coluna participação.
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Pelas categorias apresentadas é possível
perceber que duas categorias - brinquedos para o
desenvolvimento afetivo e para atividades físicas -
representam 63,13% das vendas anuais. São
categorias sem concorrência com produtos vendidos
por lojas não especializadas. Quanto aos
investimentos em marketing pode-se classificar dentro
do ciclo de vida do produto com uma categoria que se
encontra em estágio de maturidade, onde o produto
já posicionado não requer investimentos altos em
marketing. Dentro das variáveis do composto de
marketing a promoção de vendas é a mais indicada
para esses produtos. As demais categorias sofrem a
concorrência de lojas não especializadas. Brinquedos
que Reproduzem o Mundo Técnico, Atividades
Intelectuais e Atividades Criativas sofrem a
concorrência das Livrarias e Brinquedos para Primeira
Idade e Atividades Sensório-Motora, das lojas
especializadas em artigos infantis. A participação
mensal do faturamento por categoria foi calculada
dividindo-se as vendas mensais das categorias pelo
total das vendas mensais de todas as categorias.

Margem de contribuição média de cada
categoria em de 2004

A margem de contribuição média de cada
categoria é apresentada no Quadro 2.

Quadro 2: Margem de contribuição média de cada
categoria em 2004

Fonte: Elaborada pelo autor

A margem de contribuição média de cada
categoria foi obtida da divisão da margem bruta de
cada categoria pelo total das vendas da categoria
para o período de 2004. Nota-se pelos dados da

tabela 02 que as duas categorias que representam
63,13% das vendas (Quadro 1), brinquedos para o
desenvolvimento afetivo e para atividades físicas,
possuem margem de contribuição inferior,
respectivamente 48,03% e 42,62%. São categorias
que não recebem muito investimento em marketing,
porém são importantes em termos de participação nas
vendas, e na composição do mix de produtos, são
necessárias, pois auxiliam na cobertura das despesas
fixas e contribuem para enfrentar a sazonalidade do
setor de brinquedos.

Dois fatores são apontados como responsáveis
pelas margens menores. O primeiro, por serem
categorias nas quais o varejista se preocupa mais com
o giro do que com a rentabilidade e o segundo fator,
prende-se ao fato de grande parte dos produtos
fazerem parte da mídia televisiva, o que leva o
interessado na compra, a pesquisar preços na
concorrência, criando a necessidade de negociação
de preço. Os demais produtos, com exceção aos
Brinquedos para Atividades Indeterminadas, mantêm
margem acima de 50% o que para o setor é muito
atraente, pois com o apoio dos investimentos em
propaganda, e por estarem em crescimento no
mercado são considerados "produtos estrela", com
alta participação de mercado.

Tomada de decisão com base na margem de
contribuição

A transcrição a seguir faz parte da entrevista
realizada com o proprietário. Ele expõe o uso da
margem de contribuição para a tomada de decisão
nos mais variados setores de sua empresa, os quais se
apresenta para melhor comprovação da hipótese H l -
a análise da margem de contribuição total permite que
as ações de marketing sejam definidas em função do
mix de produtos, confrontando-se com os resultados
financeiros.

Política de compras

Quando do atendimento do vendedor, o
proprietário lista os produtos comprados daquela
empresa, tendo em mãos para negociar, a última
quantidade comprada, o último preço cobrado pelo
fornecedor, o giro do produto e a margem de
contribuição praticada. É bom salientar que às vezes o
giro é alto e a margem é baixa, mostrando que para
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vender aquele produto houve necessidade de se

efetuar promoções, praticando estratégias de preços
promocionais, psicológicos ou preços flexíveis
(Parente 2000) o que resultará na redução da

margem, permitindo no momento da compra, avaliar
a composição do mix de produtos.

Política de vendas

A margem de contribuição é utilizada
principalmente para analisara menor preço que pode
ser praticado em promoções. Isso ocorre quando há
concorrência do produto, necessidade de promoção
em períodos-sazonais ou quando o produto tem
pouca demanda. Mesmo para classificar o mix de

produto em função do seu ciclo de vida: introdução,
crescimento, maturidade, declínio, conciliando as

ações de marketing-para cada estágio.

Política de preços

A margem de contribuição percentual é a base
para o cálculo do preço. Portanto, ao realizar o

lançamento das compras no estoque, o sistema já está
programado para o cálculo do preço tendo como
base a margem desejada pelo proprietário para cada

categoria ou produto. Assim, como a empresa utiliza-

se de um sistema informatizado, pode-se aplicar mark-

ups diferenciados para cada categoria. O auxílio da
informática permite uma rapidez nas ações corretivas
em relação ao preço e margem que são ajustados em

função das necessidades do mercado.

Política de promoções

Todas as vezes que a concorrência anuncia
preço mais baixo em seus produtos ou há a
necessidade de efetuar promoções, o proprietário,
pela margem de contribuição verifica até que valor de
preço ele pode praticar para acompanhar seu
concorrente ou aplicar até um preço mais baixo. A

flexibilidade na fixação da margem e preço em função
da concorrência se justifica, pois com o sistema

informatizado torna-se mais fácil a simulação e
mensurar os resultados financeiros.

Demonstração de resultados mensal total e por

categoria

Ao encerrar o mês o proprietário varejista conta
com uma demonstração de resultados por categoria

de produto e pelo total do mês. O Quadro 3 mostra o
modelo da demonstração de resultados de um mês de

venda em 2004.

VENDAS

CMV

MB

MC%

1a Idade

576

269

307

53,33

Ativid.
Física

7.465

4373

3.092

41,42

Ativid.
Intelec.

2.458

1.159

1.299

52,85

Mundo
Técnico

2.310

1.129

1.181

51,13

Desenv.
Afetivo

6.325

3.429

2.896

45,79

Ativid.
Criativ.

2.788

1.304

1.484

53,23

Ativid.
Indeter.

1.049

541

508

48,44

TOTAL

22.971

12.204

10.767

46.87

Quadro 3: Margem de contribuição por categoria e por mês
Fonte: Elaborado pelo autor

Com esses dados o proprietário tem as
informações do mês, podendo compará-lo com o

ano anterior ou utilizar na projeção de vendas para
o ano seguinte. Trata-se de um mês em que as

vendas são baixas em função da sazonalidade do

setor. Pode auxiliar o proprietário em quais ações de
marketing poderá atuar, preço, promoção, produto,
categoria, outras estratégias de distribuição. Outra

informação que pode ser obtida é a participação

nas vendas de cada produto dentro de sua
categoria, com o total vendido, o custo da
mercadoria vendida, a margem bruta e margem de

contribuição percentual. Facilita no controle dos
custos de aquisição; despesas variáveis e no

controle de quais categorias de produtos
apresentam melhores margens de contribuição, ou

seja, qual categoria contribui para melhor cobertura
das despesas fixas.
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Utilizando o cálculo do ponto de equilíbrio é
possível prever a necessidade de caixa e solucioná-
la com promoção de venda, ajustes de preços e de
margens. Uma vez que o custo do produto é
controlado, e a margem é determinada, permitindo
uma flexibilização na política de preços em função
da margem. Em função dos resultados sazonais
trabalha-se hoje na loja com a busca de alternativas
para a baixa venda de brinquedos nesses períodos.
Produtos para o Carnaval e para volta à escola
começam a ganhar ênfase. A categoria de
Atividades Indeterminadas é o exemplo claro de tal
preocupação.

CONCLUSÕES

O ambiente de negócios tem se caracterizado
por uma dinâmica em que é visível e importante a
velocidade, tecnologia e expansão. Desse processo
resulta um forte processo de intensificação da
concorrência, e, em conseqüência, as empresas
passam a buscar elementos que as diferenciam no
mercado. O varejista de sucesso, independente de
seu porte deve pautar-se em estratégicas baseadas
em como tomar decisões que propiciem conciliar a
lealdade de seus clientes e conciliar os resultados
financeiros com os mercadológicos. O estudo
Controlando as Atividades de Marketing: um estudo
sobre a margem de contribuição para tomada de
decisão permitiu mostrar que é importante que o
varejista se conscientize da importância de se
estruturar para criar um sistema de tomada de
decisões, principalmente as que envolvem
estratégias de marketing de curto prazo e que
podem afetara rentabilidade de seu negócio.

A Margem de Contribuição é importante
ferramenta para a criação de estratégias de
marketing de curto prazo e para o planejamento
financeiro das empresas varejistas. O estudo
permitiu uma análise sobre o custo do produto, a
formação do preço de venda, a importância das
categorias para o varejo e a utilização da margem
de contribuição para a tomada de decisão. Por fim,
sua relevância está na utilização de teorias de
marketing associadas às teorias de finanças,
criando ferramentas que orientam e facilitam ao
empresário varejista o seu planejamento de
marketing para o curto prazo.
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