
NOTA TÉCNICA COEST nº 001/2022

Objeto:

Análise de viabilidade econômica para empresas de estampagem de placas – MEMÓRIA DE

CÁLCULO.

Esclarecimentos iniciais:

A presente nota técnica busca esclarecer o método utilizado para elaboração da memória de

cálculo, utilizada na realização da análise de viabilidade econômica de empresas do segmento de

estampagem de placas.

Análise:

Considerando a responsabilidade da administração pública em manter, de forma contínua, o

atendimento ao público que utiliza seus serviços, em todo o território do Espírito Santo. Bem

como a necessidade de conceder a possibilidade de prestação de serviços a terceiros. Além de

possibilitar a regulação natural de mercado sem que haja prejuízo ao atendimento do interesse

público. O DETRAN|ES, por meio de procedimentos técnicos, imparciais e impessoais, elaborou

um método de analisar a viabilidade econômica das empresas do segmento de estampagem de

placas.

O estudo leva em consideração receitas oriundas da prestação de serviço, de acordo com a

disponibilidade de frota por região, levando em consideração o coeficiente histórico de serviços

prestados. Leva, ainda, em consideração, despesas e custos fixos e variáveis da operação, de

acordo com medidas de tendência centrais do mercado.

Memória de cálculo:

A memória de cálculo é composta por três seções, receitas, custos e despesas, e, por fim,

resultado. Esclarecemos cada seção abaixo:



● Receitas:

O campo de receitas recebe a quantidade de empresas de estampagem de placas ativas. Recebe,

ainda, os dados de frota de veículos disponíveis, com 2 placas e com placa unitária, separados.

Recebe também o preço cobrado pelo serviço para cada tipo, 2 placas ou unitário. Recebe o

coeficiente histórico de atendimento, que leva em consideração o atendimento realizado nos

períodos de anos anteriores.

Com isso são realizados os seguintes cálculos:

- Quantidade de operações por empresa (Q.O.E) = Produto da soma das quantidades de frota 2

placas e unitária pelo coeficiente histórico, dividido pela quantidade de empresas ativas:

𝑄. 𝑂. 𝐸 = 𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎 2 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠+𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑛.( )*𝐶.𝐻[ ]
𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠

- Receita esperada (2 placas e un.) (R.E) = Produto da quantidade frota, pelo coeficiente histórico,

pelo preço cobrado, dividido pela quantidade de empresas ativas:

𝑅. 𝐸 = 𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎.( )*𝐶.𝐻[ ]*𝑃𝑟𝑒ç𝑜
𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠

- Receita total esperada (R.T.E) = Soma da receita esperada de frota 2 placas e receita esperada de

frota unitária:

𝑅. 𝑇. 𝐸 = 𝑅. 𝐸 𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎 2 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠( ) + 𝑅. 𝐸(𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑛.)

● Custos e Despesas:

O campo de custos e despesas recebe os custos fixos da operação. Recebe as despesas com

pessoal. Recebe o custo variável da operação. Recebe o custo referente ao investimento inicial.

Recebe o valor de depreciação dos bens móveis. Recebe, por fim, o valor de tributação incidente

sobre o modelo de operação. Registre-se que o custo fixo e a despesa com pessoal, levaram em

consideração valores reais apresentados pela categoria.

Com isso são realizados os seguintes cálculos:

- Custo fixo da operação (C.F.O) = Soma do custo relativo à energia elétrica, telefonia,

fornecimento de água e tratamento de esgoto, insumos necessários ao funcionamento básico do

estabelecimento e aluguel, quando houver (poderão ser acrescidos ou retirados indicadores,

mediante comprovação):

𝐶. 𝐹. 𝑂 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 + 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 + 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑙

- Despesas com pessoal (D.P) = Somatória da despesa referente aos salários dos funcionários, em

suas respectivas áreas, e as despesas relativas aos encargos e benefícios (INSS, FGTS, plano de



saúde, vale refeição, vale transporte, outros benefícios) informados pelos representantes do

segmento:

𝐷. 𝑃 =
𝑛=1

𝑖

∑  𝑛 𝑆𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜  + 𝑛 𝐸𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠

- Custo variável da operação (C.V.O) = Somatória do valor dos produtos de cada Variável de

Operação (V.O), pela quantidade relativa de frota disponível (calculada a partir da incidência do

coeficiente histórico – C.H), pelo multiplicador (determinado pelo tipo de frota – 2 placas,

multiplicador 2; unitário, multiplicador 1):

𝐶. 𝑉. 𝑂 =
𝑛=1

𝑖

∑ 𝑛 𝑉. 𝑂 * 𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎 2 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑢𝑛.( ) * 𝐶. 𝐻[ ] * 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (2 𝑜𝑢 1)

- Investimento inicial (I.I) = Soma da despesa com itens essenciais para iniciar a operação, tais

como mobiliário, computadores e periféricos, prensa hidráulica, máquina de pintura a calor:

𝐼. 𝐼 = 𝑀𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖á𝑟𝑖𝑜 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 +  𝑃𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 + 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

- Depreciação dos bens (D.B) = Somatória do produto do valor de cada item do investimento inicial

pelo índice de depreciação (I.D) indicado pela Receita Federal do Brasil em resolução específica:

𝐷. 𝐵 =
𝑛=1

𝑖

∑ 𝑛 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝐼. 𝐼 *  𝐼. 𝐷

- Tributos = Soma dos tributos incidentes sobre a operação empresarial (considerando lucro

presumido):

𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 = 𝐼𝐶𝑀𝑆 + 𝑃𝐼𝑆 𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 + 𝐶𝑆𝐿𝐿 + 𝐼𝑅𝑃𝐽

- Custo total da operação (C.T.O) = Soma dos custos e despesas:

𝐶. 𝑇. 𝑂 = 𝐶. 𝐹. 𝑂 + 𝐷. 𝑃 + 𝐶. 𝑉. 𝑂 + 𝐼. 𝐼 +  𝐷. 𝐵 + 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠

● Resultados:

- Lucro líquido esperado (L.L.E) = Diferença entre receita total esperada e custo total da operação:

𝐿. 𝐿. 𝐸 = 𝑅. 𝑇. 𝐸 − 𝐶. 𝑇. 𝑂



- Margem líquida esperada (M.L.E) = Razão entre o lucro líquido esperado e a receita total

esperada:

𝑀. 𝐿. 𝐸 = 𝐿.𝐿.𝐸
𝑅.𝑇.𝐸

Conclusão:

Esclarecido o roteiro dos cálculos realizados na ferramenta de análise de viabilidade econômica,

ao cabo da análise, deve ser realizada a comparação entre a margem líquida esperada - M.L.E - e a

margem líquida satisfatória - M.L.S - do segmento. Caso a M.L.E esteja abaixo da M.L.S, a

conclusão será pela INVIABILIDADE da operação, caso a M.L.E esteja acima, ou igual, à M.L.S, a

conclusão será pela VIABILIDADE da operação.
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