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Introdução: O preço é quando o vendedor e comprador entram em acordo, para que
seja realizada a venda. Já para a visão da empresa o preço corresponde ao produto ou
serviço que ela oferta no mercado. Os custos de uma empresa são resultados de uma
combinação de diversos fatores internos e externos. A margem de contribuição que é o
preço de venda menos os custos variáveis é utilizada para tomada de decisões, pois
consegue verificar quais são os produtos da linha de produção que são mais rentáveis,
sendo assim, esses produtos apresentam uma margem de contribuição maior. 
Objetivo: O objetivo geral do trabalho é analisar as Margens de Contribuições das
Atividades da Empresa Focus Espaço Delícia. Objetivos específicos; Efetuar estudo
sobre Margens de Contribuição; Levantar dados sobre custos variáveis da empresa;
Calcular as Margens de Contribuição da empresa; Avaliar os impactos dos cálculos das
Margens de Contribuição.
 Metodologia: A pesquisa quanto aos objetivos se classifica como Exploratória.
Trata-se de pesquisa quantitativa na medida em que serão calculadas as margens de
contribuição das atividades da empresa. Quantos aos procedimentos foram utilizados
aos seguintes procedimentos: Pesquisa bibliográfica (para revisão teórica), Pesquisa
Documental, (para levantamento dos dados contábeis), Estudo de Caso (como
metodologia de pesquisa). .A empresa do estudo de Caso é constituída sob a forma de
microempreendedor individual (MEI) com razão social de “Claudete Alves Costa
Barreto” e nome fantasia de Focus Espaço Delícia. Resultados: Em 4 de abril de 2006
foi inaugurado o Espaço Ki Delícia, na cidade de Alvinópolis. Este empreendimento
veio com o objetivo de juntar dois ambientes em um só, um ambiente com sorveteria e
outro de Lan house. Para o período de janeiro a setembro de 2016 com referência a
aluguel, Cemig, Copasa e propaganda foram utilizadas o rateio.  Foi calculada a
margem de contribuição de cada um dos negócios separadamente. A Margem de
Contribuição em dinheiro verifica a quantidade de recursos que a empresa teve
disponível para cobrir seus custos fixos, em termos percentuais verifica-se sua
contribuição com relação ás vendas e servem para diversas tomadas de decisões. Pela
análise dos resultados ainda que se tenha margem de contribuição positiva em quase
todos os meses (exceção para fevereiro), ele foi variável e não cobriu os custos fixos
de cada mês. As margens de contribuição dos meses em analise variaram de 67% a
85%. Os resultados mostram o que a literatura técnica confirma de que serviços têm
margens de contribuição mais altas que a venda de produtos. Muito provavelmente o
negócio de sorveteria alavanca o negócio de Lan house. Conclusão: O negócio de
Sorveteria apresentou margens de contribuições variando de 0% a 17%, porém não
foram suficientes para cobrir seus custos fixos. O negócio de Lan house apresentou
margens de contribuição variando de 67% a 85%. Esses resultados cobrem os custos
fixos da sorveteria e ainda proporciona lucro.
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