
ATA DE REUNIÃO 
  
  
Assunto: B&R 
Local: Clube SPAC - sede 
Dia: 21/05/2021 
Hora: 16h às 18h 
Participantes: Fernando De Pinho Barreira (DE), Riberto Carmo (gerente B&R), 
Ricardo Rocha (DE), Sergio Volk (CF) e Thais De Alcântara Peres (CF). 
  
O Conselho Fiscal do SPAC, com base em suas atribuições estabelecidas no Estatuto 
Social, solicitou uma reunião com o diretor responsável pelo B&R, o diretor financeiro 
do Clube e o gerente do B&R para dar início ao modelo a ser adotado para 
acompanhamento do resultado a fim de auxiliar o CD na tomada de decisão quanto, se 
for o caso, ao montante a ser estabelecido de subsídio. 
O conselheiro Volk apresentou uma planilha a ser preenchida que apura o custo da mão 
de obra, por dia da semana e praça, ou seja, Bar da Esquina, Bar da Piscina, Restaurante 
e assim por diante. A planilha destaca também o profissional por atividade (garçom, 
cozinheiro, entre outros) e seu salário bruto (com encargos e benefícios). 
O gerente Riberto montará uma escala semanal conforme a necessidade de atender a 
freqüência dos associados e também verificará com o diretor Fernando a nova legislação 
trabalhista que flexibiliza os horários de trabalho (trabalho intermitente). 
De posse desta planilha, teremos uma visão clara dos custos de mão de obra por dia. Foi 
comentado que o Rodrigo, controller do clube, apura diariamente as receitas por PDV 
e o ticket médio, isto permitirá verificar o resultado (margem de contribuição) por área e 
fazer os ajustes necessários para maximizar o resultado. 
Riberto apresentou os custos de mão de obra e das compras, bem como das receitas do 
mês de maio até o momento e disse que com mais 10 dias para completar o mês, com 
dois finais de semana, a margem de contribuição será positiva. 
A conselheira Thais argumentou que também é preciso apurar os estoques utilizados e 
não somente as compras, caso contrário a margem de contribuição não será realista. O 
conselheiro Volk reiterou que a apuração do Custo dos Produtos Vendidos (CPV) é o 
valor do Estoque Inicial mais as compras do mês menos o Estoque Final. 
Riberto apontou algumas falhas na apuração do resultado do B&R, como: i) o café da 
manhã servido aos colaboradores que recai na conta do B&R e o diretor Fernando 
alterará este critério alocando este custo em outra rubrica; ii) as compras do Bar do 
Bowls (terceirizado) do estoque do Clube que devem ser lançadas como receita do B&R 
e o diretor Fernando vai ajustar este fato; iii) a necessidade urgente de compra de vinhos 
para suprir a demanda do final de semana. Reforçou-se com o Riberto a determinação 
da atual diretoria financeira de seguir os procedimentos estabelecidos para compras. 
Outro problema apontado pelo gerente Riberto é que existem algumas inconsistências 
nos estoques, alguns itens estão zerados sugerindo erroneamente a solicitação de 
compras. O diretor Fernando vai verificar estas falhas. 
Finalizada a reunião, ficou acordado que o gerente Riberto apresentará este 
estudo/planilha em 7 dias. 
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