Guia para calcular a
rentabilidade e lucratividade
do posto de combustível
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Introdução

Empreendedores em
todo o mundo buscam
soluções eficientes para
alavancar seus negócios e
ampliar a sua margem de
lucro. No entanto, alguns
conceitos são importantes
na hora do gestor
avaliar o desempenho
da sua empresa e
elaborar estratégias
que aumentem a sua
participação de mercado,
conquistando o devido
reconhecimento no setor.
Dois indicadores fundamentais na análise financeira do seu negócio são a
rentabilidade e a lucratividade. No entanto, eles são muito confundidos, talvez,
porque tenham o lucro inserido na fórmula de ambos.
Pensando nisso, preparamos esse guia para ajudá-lo nesse cálculo, para que
você consiga avaliar com exatidão o desempenho do seu posto de combustível.
Além disso, veremos que medidas práticas podem ser tomadas para elevar esses
índices e, assim, multiplicar a sua receita. Acompanhe!
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Diferença da lucratividade para a rentabilidade

Lucratividade e rentabilidade são conceitos distintos e, ao
mesmo tempo, complementares, que devem ser usados pelo
empreendedor para medir o sucesso do seu negócio. Antes de
aprender a calculá-los, é necessário ter em mente a diferença
entre eles.

Lucratividade
A lucratividade é um indicador de eficiência operacional
apresentado em porcentagem, que mede o ganho real obtido
sobre o trabalho realizado pela empresa. Dessa forma, a
lucratividade tornará clara a relação entre o lucro e a receita total
obtida. Mas para que serve esse índice?
O resultado obtido no cálculo de lucratividade pode ser comparado
com o índice apresentado no mercado. Isso dará base para
que você avalie a eficácia e a produtividade do seu posto de
combustível. Nessa avaliação, três conclusões são possíveis:
• seu posto produz o suficiente apenas para continuar
funcionando;
• seu posto não tem lucro suficiente para continuar
sobrevivendo;
• o lucro possibilita não só a sobrevivência, como também
permite investimentos para um crescimento contínuo.
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Rentabilidade
A rentabilidade é um indicador, também em
porcentagem, que mostra o retorno do investimento
que a empresa fez. Avaliar este índice é muito útil
para determinar o desempenho do seu posto e se o
negócio realmente está trazendo o retorno esperado.
Para entender o funcionamento desses indicadores
na prática, aprenda a calculá-los a seguir.
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Aprenda a calcular a lucratividade

Para calcular a lucratividade, é importante lembrar de que lucro é, basicamente,
a receita menos todas as despesas, seguindo o esquema:
• LUCRO = RECEITA - DESPESAS (custos operacionais, pagamentos de
fornecedores e funcionários, impostos, abatimentos e outras deduções).
Por exemplo, um posto que vendeu R$ 70 mil no mês e pagou R$ 66 mil em
despesas e impostos diversos, obteve um lucro de R$ 4 mil.

A partir daí, podemos calcular a lucratividade, dividindo o lucro pela receita e
multiplicando por 100. Esse cálculo pode ser mensal, anual, ou qualquer outro
período desejado. Observe o modelo:
• LUCRATIVIDADE = (LUCRO / RECEITA) x 100.
Sendo assim, se o posto vendeu R$ 100 mil no mês e lucrou R$ 5 mil, sua
lucratividade foi de 5% no período. Veja outro exemplo de um posto que vendeu
R$ 869.000,00 em 1 ano, com um lucro total de R$ 60.830,00.
• LUCRATIVIDADE = (60.830 / 869.000) x 100 = 7% ao ano.

9

Aprenda a calcular
a rentabilidade

Aprenda a calcular a rentabilidade

O cálculo da rentabilidade também insere valor do lucro na
fórmula. Multiplica-se o lucro (em determinado período) por 100,
e divide-se o resultado pelo investimento realizado inicialmente —
ou pelo valor atual do posto. A fórmula é:
• RENTABILIDADE = LUCRO x 100 / INVESTIMENTO
Imagine um posto cujo investimento — envolvendo o valor de
aquisição e investimentos na estruturação — soma R$ 700 mil e tem
agora um lucro de R$ 15 mil por mês. Então, o cálculo ficaria assim:
• RENTABILIDADE = 15.000 x 100 / 700.000 = 2,14% ao mês,
ou seja, 25,71% ao ano.
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O consultor Gerson Crociati, em entrevista ao PEGN,
orienta pequenas empresas a alcançarem uma
lucratividade em torno de 5% a 20%. Quanto à
rentabilidade, deve girar em torno dos 25% ao ano.
O especialista em finanças Maurício Galhardo
também sugere que o índice de rentabilidade seja
mantido em torno de 2% ao mês e recomenda a
comparação com outros tipos de investimentos,
como os realizados em bancos.
Por exemplo, o rendimento da poupança beira 1%
ao mês. Já que investir em poupança é uma ação de
menor risco, espera-se que seu negócio tenha uma
rentabilidade de 2 a 3 vezes maior do que o valor da
poupança, chegando a 2% ou 3%.
Se, ao analisar essas recomendações, percebeu que
a lucratividade e rentabilidade do seu posto estão
aquém do desejado, fique atento às seguintes dicas
para aumentar esses índices.
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Faça um bom planejamento
Planejamento é a chave para o sucesso de qualquer negócio e
serve de base para uma gestão de qualidade. Gerenciar os recursos
com eficiência garante que investimentos não sejam desperdiçados
e que os processos sejam otimizados, a fim de manter preços
competitivos e oferecer um serviço que atraia mais clientes.

O gestor que deseja ter uma visão mais precisa do seu negócio
pode usar modelos de software de gestão, conhecidos como ERP
(Enterprise Resource Planning). Eles ajudam na automatização de
tarefas manuais e controlam processos, como contas a pagar e a
receber, controle de estoque, entre outros.
Essas aplicações emitem relatórios exatos e completos que
contribuem para uma gestão de qualidade e bom planejamento,
baseado em dados concretos e confiáveis.
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Treine a sua equipe
Funcionários bem treinados e motivados são mais produtivos e
realizam o trabalho com maior eficácia. Existem diversas áreas
que merecem a atenção dos gestores. Podemos destacar pelo
menos três delas:

Comercial
Neste setor temos, principalmente, os frentistas, que estão em
contato direto com seu público. Quando bem treinados, eles
oferecem um atendimento de qualidade, contribuindo para uma
imagem positiva e atraente do seu posto de combustível. Se
estiverem satisfeitos com o atendimento, os clientes voltarão para
comprar mais.
O treinamento pode abarcar aspectos básicos do bom
atendimento, por exemplo, como demonstrar educação e gentileza,
prezar pela boa linguagem, entre outros.
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Segurança
A segurança é um aspecto importante que todos os funcionários
do posto devem prezar. É importante que sejam conscientizados
dos perigos e quais equipamentos de segurança precisam ser
usados — e usá-los.
O treinamento para funcionários de postos de abastecimento
ensina como operar as bombas de combustíveis, os procedimentos
em casos de acidentes e como orientar os clientes. É
imprescindível a consideração da Norma Regulamentadora n.º 20,
que elenca aspectos da Segurança e Saúde do Trabalho no
manuseio de inflamáveis e combustíveis.

Financeiro e administrativo
Os próprios frentistas, no geral, lidam com o recebimento dos
valores pagos pelos clientes, que esperam, por sua vez, que seja
rápido e exato. Quanto mais ágeis e corretos os funcionários forem,
melhor será o atendimento.
Eles devem ser treinados a manusear com eficiência as máquinas
de cartão de crédito, que deverão existir em quantidade suficiente
a fim de que os clientes não precisem esperar para efetuar o
pagamento. Os funcionários que trabalham no escritório também
precisam ser bem hábeis na rotina administrativa e saber operar
sistemas informatizados com facilidade.
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Invista no marketing para atrair e
fidelizar clientes
Investir na divulgação do seu posto é uma estratégia
eficiente para atrair mais clientes. Afinal, eles só
comprarão nos postos conhecidos por eles — a não
ser que passem em frente ao seu posto por acaso e
estejam necessitando de combustível no momento.
Para não depender do acaso, monte uma estratégia
de marketing eficiente, com métodos que são
surpreendentemente eficazes. Conheça alguns deles:
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Pesquise seu público-alvo
O primeiro passo é conhecer seus clientes e seus hábitos de
compra. Em quais horários é mais comum abastecerem? Para que
usam o carro? E sua profissão? Com o que se preocupam?
É claro que um posto de combustível tem um público bem variado.
Mas conhecê-lo ajudará você a elaborar campanhas de marketing
mais segmentadas.

Crie um site ou blog
Além de fornecer informações institucionais sobre o posto, como
valores e funcionamento, o site poderá ser um rico canal de
conhecimento. Compartilhar no blog dicas sobre manutenção do
carro, cuidados no trânsito, economia de combustível, entre outros,
fortalecerá a imagem da empresa na web e será reconhecida como
autoridade no assunto. Lembre-se de que esse canal poderá ser o
primeiro contato do cliente em potencial com sua empresa.

Marque presença nas redes sociais
As redes sociais reúnem milhares de pessoas. O Facebook, por
exemplo, conta com mais de 100 milhões de brasileiros. Por isso,
essas redes são uma ótima plataforma onde divulgar sua marca,
promoções e conteúdo.
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Interaja com seu público
Tanto o site quanto as redes sociais podem ser um ótimo canal de comunicação
com seus clientes. No entanto, o contato pessoal também é importante.
Abra a oportunidade para os clientes darem sugestões e fazerem reclamações.
Mantenha-os informados sobre mudanças de preços, promoções especiais, etc.

Lance campanhas promocionais
Quem não gosta de uma promoção? Isso é atrativo para o consumidor, que
quer economizar, e também para o posto, que quer aumentar seus índices de
lucratividade e rentabilidade.
Essas promoções podem ser segmentadas, como aquelas direcionadas a
taxistas, motociclistas, entre outros grupos. Pode-se incluir distribuição de
brindes, sorteios, combustível extra ou programas de fidelidade.
Aproveite as redes sociais e seu site para divulgar essas promoções e atrair
ainda mais clientes, mas não se esqueça de usar a comunicação visual por meio
de placas, banners e cartões.

Abra uma loja de conveniências
Motoristas e passageiros se sentem mais atraídos por postos com lojas de
conveniência, pois podem comprar um lanche ou fazer uma refeição ao
mesmo tempo em que abastecem o veículo. Isso é rentável para o posto e
prático para o cliente.

19

Como aumentar esses índices

Ofereça um produto de qualidade
Os clientes gostam de bons preços, mas dão mais valor à
qualidade do combustível, pois sabem que um produto de má
qualidade pode gerar prejuízos maiores ao seu veículo. Por
isso que, muitas vezes, o comprador prefere ir a um posto mais
distante, onde sabe que encontrará um combustível confiável, em
vez de abastecer em um posto próximo, mas duvidoso.
Além disso, a adulteração de combustível é crime, acarreta multa
e suja a imagem do posto. Então, preze pela qualidade. Usar um
produto autêntico terá um efeito positivo nas vendas se as pessoas
souberem disso. Portanto, por que não expõe os certificados de
qualidade do combustível, explicando os testes de controle usados
para garantir a genuinidade do produto? Experimente!
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Invista em uma infraestrutura eficiente
O investimento na infraestrutura é benéfico para o posto por
diversos motivos. Uma reforma que garanta um espaço mais bem
aproveitado, visualmente atraente e mais seguro é um meio eficaz
de atrair e fidelizar clientes.

Ademais, mudanças estruturais podem significar ganhos para
a eficiência energética. Para isso, é importante, em primeira
instância, levantar dados sobre a demanda energética do posto e
avaliar quais setores podem ser otimizados.
Geralmente, os motores das bombas representam a maior parte
do consumo energético, mas outros equipamentos devem ser
considerados na otimização, como os sistemas de refrigeração,
iluminação e eletrônicos.
A compra de equipamentos ou sistemas com melhor eficiência
e mais econômicos pode significar um investimento inicial
considerável, mas apresenta um retorno significativo em longo prazo.
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Em tempos de crise, o
aumento do combustível
é uma das maiores
preocupações da
população, colocando os
postos de combustível na
mira dos consumidores.
Diante disso, os gestores
desses estabelecimentos
precisam buscar
alternativas viáveis
e eficientes para
apresentar aos clientes um produto de qualidade e, ao mesmo tempo, com
um valor competitivo.
Os índices de lucratividade e rentabilidade são ferramentas essenciais que podem
e devem ser bem usadas pelos empreendedores para medir o crescimento e a
rentabilidade dos seus negócios. Com esses dados em mãos, será possível lançar
mão de diversas estratégias que atraiam mais clientes e, consequentemente,
aumentem seus lucros para um crescimento mais sustentável.
Investir em segurança e qualidade na infraestrutura do seu posto é uma das
melhores soluções, pois trazem benefícios duradouros e concretos em curto,
médio e longo prazos.
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A ARXO, desde 1967 investe na transformação e na evolução de seus
produtos e, por isso, hoje é líder na América Latina na fabricação de tanques
jaquetados para postos de combustível. O comprometimento vai além de
transformar a matéria-prima em um grande produto, o desafio é transformá-la
na melhor solução em qualidade e segurança para o cliente.
A ARXO possui uma área exclusiva de pesquisa e desenvolvimento, um
diferencial que agrega valor à fabricação de seus equipamentos.
A estrutura industrial, a qualificação dos seus colaboradores aliada a uma
logística ágil e assertiva também garantem qualidade e segurança total nos
produtos da ARXO, que está capacitada para projetar e produzir equipamentos
como: tanques jaquetados subterrâneos, tanques aéreos e de grande
capacidade, módulos de abastecimento, filtros para diesel, linha ecológica
para postos de combustível, sistemas completos de abastecimento de
aeronaves, vasos de pressão e separadores de condensado.
Já em 2016, lança o inovador primeiro tanque tripla parede do mercado
brasileiro destinado ao armazenamento de arla 32.

