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Este é um estudo de caso que depende de solução por parte do aluno 
Uma empresa do ramo de panificação deseja saber os resultados ocorridos num determinado período 
(mês). As informações obtidas foram as seguintes: 
 

a. Aquisição de máquina para mistura 35 litros (vida útil: 10 anos) – R$ 4.000,00 
b. Aquisição de forno a Gás 10 esteiras (vida útil: 10 anos) – R$ 5.400,00 
c. Aquisição de prateleira (vida útil: 10 anos) – R$ 600,00 
d. Aquisição de sistema e computador para o caixa (vida útil: 10 anos) – R$ 10.000,00 
e. Aquisição de 250 quilos de farinha de trigo especial tipo 01 – R$ 650,00 
f. Aquisição de 10 quilos de sal – R$ 10,00 
g. Aquisição de 10 quilos de açúcar – R$ 25,00 
h. Aquisição de 10 quilos de margarina – R$ 65,00 
i. Aquisição de 10 quilos de fermento biológico – R$ 250,00 
j. Aquisição de 5 quilos de aditivo – R$ 6,00 
k. Aquisição de 150 litros água purificada e deionizada – R$ 27,00 
l. Aquisição de 600 ovos – R$ 180,00 
m. Salário de 02 (dois) Panificadores (padeiro) – R$ 4.608,00 
n. Salário de 01 (um) atendente de balcão – R$ 1.536,00 
o. Salário de 01 (um) operador de caixa – R$ 1.920,00 
p. Salário de 01 (um) gerente geral – R$ 3.200,00 
q. Consumo de gás mensal – R$ 1.600,00 
r. Consumo de energia elétrica mensal – R$ 120,00 
s. Consumo de água encanada mensal – R$ 50,00 
t. Consumo de materiais de limpeza mensal – R$ 120,00 
u. Tributos sobre a Produção e Venda – R$ 520,00 

 
Outras informações: 

I. O mês comercial possui 22 dias úteis 
II. Por dia são vendidos 280 pães 
III. Cada receita de pão rende 28 pães e possui os seguintes ingredientes: 

Ingredientes 1 receita 

Farinha de Trigo 1000 gramas 

Água 600 mililitros 

Sal 20 gramas 

Margarina 20 gramas 

Fermento 20 gramas 

Aditivo 10 gramas 

Açúcar 10 gramas 

Ovo 1 ovo ou 60 gramas 

TOTAL 1740 gramas 
 

IV. O gerente trabalha 60% acompanhando a Panificação 
V. 90% da energia elétrica é gasta na atividade de Panificação 
VI. O tempo de fabricação das receitas é de 1 hora a cada 5 receitas e o tempo da fornagem é de 20 

minutos para uma capacidade total de 300 pães 
 


