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Apresentação

Na atualidade, as empresas, para permanecerem competitivas no mercado, 
precisam realizar uma gestão efetiva dos negócios. Deixamos de estar numa 
economia na qual os resultados da empresa devem ser buscados somente no 
ambiente interno e passamos para uma etapa na qual a gestão está associada a uma 
compreensão sistêmica do mercado em que a atividade ou negócio está situado.

Neste sentido, os estudos das Estratégias Econômicas e Empresariais têm por 
objetivo levar o aluno a compreender o desenvolvimento e a implementação das 
estratégias empresariais, tendo em vista as restrições e possibilidades determinadas 
pelo ambiente empresarial e pela concorrência, considerando os aspectos 
econômicos do mercado. 

Desta forma, contempla-se nos estudos desta área a apresentação dos 
caminhos seguidos para o desenvolvimento de estratégias eficientes e eficazes 
nas últimas décadas. Para tanto, também se discutem estratégias de diferenciação 
de negócios, produtos e marcas, o cálculo, análise e a gestão de custos e preço 
e os tipos de alavancagem de negócios. Para contemplar estes temas, o livro está 
organizado em quatro unidades.

Na Unidade 1, aborda-se o sistema produtivo com destaque para o planejamento 
e análise de desempenho. Deste ponto de vista, discute-se a importância que o 
ciclo de produção tem no contexto empresarial. Destacando a necessidade de 
se ter um cuidado especial com cada aspecto relacionado ao ciclo produtivo e 
demais componentes do sistema produtivo.

Na Unidade 2, aborda-se a gestão de custos e formação do preço de venda. 
Busca-se nesta unidade levar o aluno a compreender as formas de custeio em uma 
organização e analisar como a gestão de custos é uma ferramenta para tornar a 
empresa competitiva em aspectos financeiros e mercadológicos.

Na Unidade 3, estudamos os aspectos inerentes à quantificação do lucro. Desta 
forma, estuda-se o processo de mensuração e apuração do lucro no contexto 
da gestão empresarial. Percebe-se a necessidade de um trabalho minucioso no 
processo de identificação das variáveis que afetam a rentabilidade empresarial, no 
sentido de oferecer aos gestores informações relevantes e adequadas para que os 
mesmos possam tomar suas decisões da melhor forma possível.



Na Unidade 4, estuda-se a alavancagem financeira e operacional. Desta forma, 
abordam-se os temas inerentes a custo direto, indireto, fixo e variável, determinando 
o custo de produção do período. Os estudos com a abordagem da alavancagem 
financeira são seguidos pelo estudo da alavancagem operacional, destacando para 
esta última a importância dos custos de produção. 

Assim, ao final do estudo deste livro você estará mais preparado para elaborar 
um plano que contemple modernas estratégias econômicas e empresariais na 
gestão de projetos e empresas. Desejo a você bons estudos.



SISTEMA PRODUTIVO, 
PLANEJAMENTO E 
DESEMPENHO

Nessa seção, veremos como a teoria dos sistemas pode contribuir 
em termos conceituais para compreendermos o funcionamento de uma 
empresa.

Seção 1 | Visão Sistêmica e Sistemas Produtivos

Objetivos de aprendizagem: Nessa unidade, vamos ter a oportunidade de 
discutir a importância que o ciclo de produção tem no contexto empresarial. 
Vamos ver a necessidade de ter um cuidado especial com cada aspecto 
relacionado ao ciclo produtivo e demais componentes do sistema produtivo.

O objetivo dessas discussões, envolvendo o sistema produtivo, é levar 
você, aluno, à compreensão que a inovação e o acompanhamento constantes 
dessa área podem definir o nível de sucesso e continuidade da organização 
como um todo.

Pretendemos destacar o papel do planejamento no contexto empresarial, 
bem como a necessidade de acompanhamento por meio de indicadores de 
todas as operações que visam ao atendimento aos objetivos do planejamento 
estratégico da organização.

Ao final da unidade esperamos que você tenha tido condições de relacionar 
o planejamento empresarial com o sucesso dos projetos que a empresa
executa, ou seja, compreender que quando chegamos de forma satisfatória
à conclusão de um projeto é porque o mesmo foi adequadamente planejado
e acompanhado em termos de avaliação.

Regis Garcia

Unidade 1
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Nessa seção veremos a importância da organização dos sistemas 
produtivos, no sentido de proporcionarem maior produtividade e 
consequentemente maior rentabilidade para a organização.

O ordenamento da produção será tratado como um aspecto 
fundamental para que o sistema produtivo atinja seus objetivos.

No sentido de compreendermos como a condução das atividades 
empresariais deve se dar, para que as atividades atinjam seus objetivos, 
vamos apresentar alguns importantes aspectos sobre o planejamento 
empresarial.

Seção 2 | Ordenamento e Planejamento da Produção

Apresentaremos a empresa como um sistema aberto e dinâmico, 
capaz de se adequar às necessidades de mudanças impostas pelo 
mercado.

Teremos a oportunidade de compreender como se organizam e 
funcionam os sistemas produtivos, bem como devem ser acompanhados 
pela empresa.
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Introdução à unidade

Reconhecer a empresa como um sistema aberto e dinâmico representa o 
reconhecimento de que ela interage a todo o momento com o meio no qual 
está inserida, bem como se adequa às demandas de mudanças advindas de seu 
contexto de atuação.

Torna-se necessário aos gestores buscarem o alinhamento constante entre as 
demandas do mercado e as respostas a serem dadas pela organização.

A visão sistêmica nos ajuda a compreender melhor o funcionamento e o 
dinamismo de como as coisas funcionam no dia a dia empresarial.

Essa estrutura de interação que caracteriza os sistemas se apresenta também 
no subsistema produtivo que é o responsável pelo funcionamento da empresa no 
sentido de geração e venda de produtos.

Para que os processos produtivos atendam seus objetivos, devemos investir 
nossos esforços em um sério planejamento que necessariamente passará pelo 
ordenamento da produção.

O ordenamento produtivo visa à otimização de todo o processo em prol dos 
objetivos da organização.
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Seção 1

Visão Sistêmica e Sistemas Produtivos

1 INTRODUÇÃO

Desde a divulgação da teoria dos sistemas que visa explicar como os sistemas 
se desenvolvem e funcionam, os estudiosos da área corporativa vêm discutindo a 
empresa como um sistema aberto e dinâmico.

A compreensão da empresa como um sistema é fundamental para que se 
possa estabelecer adequadamente os mecanismos de gestão capazes de manter 
o sistema em equilíbrio e adequado nível de funcionamento.

Ao se estabelecer os princípios de um sistema, a teoria buscou evidenciar que o 
equilíbrio sistêmico é pressuposto para sua existência. Nesse sentido, vamos procurar 
compreender em quais aspectos uma empresa se estabelece como um sistema.

O sistema produtivo é um exemplo de um conjunto de operações que necessita 
se manter em funcionamento equilibrado como qualquer tipo de sistema. Podemos 
considerar que todos os sistemas possuem algumas características em comum 
que serão apresentadas na sequência.

1.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE UM SISTEMA

A compreensão envolvendo a estrutura organizacional de uma empresa 
ou instituição pressupõe que seja feita uma análise de suas partes, de seus 
componentes e de sua estrutura hierárquica.

Isso não implica separar a parte do todo ou ignorar que todas essas partes 
necessitam estar devidamente interligadas, bem como inter-relacionadas de forma 
a contribuírem e garantirem sua existência e principalmente sua continuidade.
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A análise de um sistema passa necessariamente pela separação desse 
em partes, porém não é possível compreendermos seu funcionamento 
sem analisarmos as relações entre essas partes. Essas relações são as 
que mantêm a unidade e integridade do sistema.

Nesse sentido, é preciso que haja consciência de que as organizações 
pertencem a uma dimensão denominada ambiente. Esse ambiente pode ser 
caracterizado como mercado, ou seja, como o contexto de atuação empresarial. 
É necessário reconhecer que há um inter-relacionamento entre as organizações e 
o meio no qual elas estão inseridas.

Também é necessário compreendermos que somente é possível uma análise 
complexa da estrutura empresarial a partir de sua inserção no contexto ou mercado 
de atuação. Trata-se de dividi-la em partes menores, facilitando o aprofundamento 
sobre o todo que será analisado.

Assim, não se pode perder de vista que a empresa é uma unidade e dessa 
forma é composta por partes que se inter-relacionam. A empresa analisada sob a 
ótica da união de diversas estruturas funcionais é mais compreensível, organizada 
e também controlável.

Para se entender melhor essa forma de estruturação, podemos recorrer à Teoria 
Geral dos Sistemas que oferece fundamentos para que possamos compreendê-la 
como uma estrutura formada por vários subsistemas.

Ao se recorrer aos conceitos da teoria dos sistemas, é possível por analogia, 
vermos a empresa sob a ótica de um sistema que reúne esses vários subsistemas 
e que depende de sua harmonização como forma de contribuir para seu sucesso 
e continuidade.

Vista assim, tornamos possível o acompanhamento e controle de sua operação 
além da possibilidade de se buscar métodos de medição e avaliação de eficiência 
e eficácia. A avaliação de desempenho pode ser feita por meio de indicadores que 
evidenciam como a empresa está ou deveria estar.



Sistema Produtivo, Planejamento e Desempenho

U1

15

Você concorda que o sistema produtivo representa ser 
um dos mais importantes no contexto das organizações? 
Seria pelo motivo dele interferir em um assunto vital para a 
organização, ou seja, seu objeto de trabalho?

Hoje, praticamente, todas as organizações se encontram em situação de 
concorrência e competitividade. Tal condição lhes impõe a busca de mecanismos 
de melhoria nos processos, além da busca de inteligência na aplicação dos 
recursos financeiros dos quais a empresa depende.

A Teoria Geral dos Sistemas representa um marco para a compreensão de 
várias áreas do conhecimento humano. Nas palavras de Chiavenato (2000, p. 545), 
é um “conjunto de elementos interdependentes e interagentes ou um grupo de 
unidades combinadas que formam um todo organizado. Sistema é um conjunto 
ou combinações de coisas ou partes, formando um todo complexo ou unitário)”.

Nesse sentido, podemos compreender que a abordagem predominante anterior 
à teoria dos sistemas ignorava a realidade de que toda parte provém de um todo, 
sendo que essa parte influencia e sofre influência do contexto ao qual pertence. 

A Teoria Geral dos Sistemas introduz uma visão mais organizada em relação às 
formas de se analisar tanto o sistema, como seus componentes denominados de 
subsistemas. 

A Teoria dos Sistemas foi desenvolvida na sua maior parte pelo biólogo Ludwing 
von Bertalanffy. Segundo Almeida e Almeida (2003), ela transformou a forma de 
pensar, permitindo uma visão do todo em detrimento da visão ultrapassada das 
partes de forma isolada. “Surgiu com os trabalhos do biólogo alemão Ludwig Von 
Bertalanffy, após análise em que fez verificação de que existia uma tendência para 
a integração das ciências naturais e sociais” (CHIAVENATO, 2000, p. 474).

Você entende que a integração das partes em prol de um 
objetivo único é a principal característica do sistema?
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A maior contribuição da Teoria dos Sistemas, a partir de sua elaboração, foi 
permitir o estudo de um organismo a partir de suas partes integrantes, porém 
sem ignorar a relação dessas partes com as demais que compartilham do mesmo 
contexto, bem como, por outro lado, desconsiderar o organismo a partir de seu 
todo, ou seja, como um conjunto de subsistemas.

Essa concepção pode ser aplicada também ao contexto da empresa de 
forma a contribuir para a evolução das metodologias de gestão que objetivam a 
manutenção do equilíbrio e a continuidade desses sistemas.

Vamos posicionar a empresa no contexto da teoria dos sistemas e analisá-la 
sob essa ótica com o objetivo de melhor compreendê-la.

Assim como a empresa pode ser considerada um sistema aberto e 
dinâmico, é preciso reconhecermos que ela faz parte de um sistema 
maior que pode ser caracterizado por seu mercado de atuação.

A principal contribuição dessa forma de análise, sem dúvidas, é possibilitar a 
compreensão dos subsistemas empresariais de forma integrada com os demais 
subsistemas, evitando-se, assim, sua análise isolada do todo.

1.2 A EMPRESA COMO SISTEMA

A empresa – a partir dos conceitos da Teoria dos Sistemas – é considerada 
como um sistema aberto e dinâmico. Ela compreende um conjunto de elementos 
interdependentes e que interagem entre si tendo um objetivo comum. Sua 
principal característica é a capacidade de interação com o meio (aberto) e a partir 
dessa interação, modificar-se e adaptar-se constantemente (por isso é dinâmico), 
conforme explica Pereira (2001a).

Você compreendeu que a teoria dos sistemas forneceu os conceitos 
básicos para a compreensão da empresa como um sistema?
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O principal elemento caracterizador da empresa como sistema aberto é o fato 
dela interagir com o meio. Ela recebe as chamadas entradas de informações, as 
processa e produz as saídas (informações) que irão retornar ao ambiente, fechando 
um ciclo importante que faz com que a empresa possa se manter em constante 
processo de modificação e adequação.

Ao analisar a empresa, visualizando-a de dentro para fora, percebe-se que ela é 
um conjunto de diversos processos que formam o próprio processo empresarial 
de transformar recursos em produtos e serviços.

A análise da organização de dentro para fora é importante e fundamental, 
uma vez que permite encontrar problemas a serem solucionados que 
estão intimamente relacionados com os processos internos que visam a 
atender às demandas externas.

Reconhecer a empresa como um sistema aberto implica reconhecer também 
que qualquer alteração no ambiente no qual está inserida poderá interferir 
diretamente no seu funcionamento, podendo até em determinados casos, 
comprometer sua continuidade. Nesse sentido, “[...] as organizações são abordadas 
como sistemas abertos, com interação e independência entre as partes e com o 
ambiente que o envolve, tendo várias entradas e saídas para garantir o intercâmbio 
com o meio” (CHIAVENATO, 2000, p. 496).

Esse tipo de adequação ocorre principalmente nos casos de mudanças 
tecnológicas que implicam mudança no comportamento dos consumidores. Essas 
ocorrências influenciarão na conduta da empresa, a ponto de exigir mudanças de 
toda ordem como: aplicação de recursos financeiros, readequação de processos 
e até de comportamento muitas vezes.

Nesse sentido, se pudermos eleger uma área fundamental para se buscar 
continuamente a otimização, certamente passaremos pela área produtiva.

Temos falado sobre planejar, buscar, antecipar-se às necessidades de adequação, 
mas, sem dúvida, o setor produtivo é aquele que pode fazer a diferença quando 
bem otimizado.
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Você concorda que a antecipação aos desafios contribui 
para sua superação?

Quando falamos em setor produtivo não estamos necessariamente nos 
referindo exclusivamente às indústrias, mas sim a todos os setores da empresa que 
de alguma forma executam processos de transformação e produção de bens ou 
serviços para o mercado.

Podemos, dessa forma, nos referir aos setores de prestação de serviços que 
produzem serviços de interesse do público consumidor.

Você concorda que o sistema produtivo pode ser o fator 
de sucesso da empresa à medida que ela representa um 
elemento-chave para garantir a eficácia da organização em 
termos de satisfação do cliente que adquire seu produto final?

Para Pereira (2001a, p. 41) isso ocorre, porque “[...] o ambiente externo da 
empresa compõe-se de um conjunto de entidades que, direta ou indiretamente, 
impactam ou são impactados por sua atuação”. 

Para que possamos considerar algo como sistema, existe a necessidade de 
que haja um objetivo a ser atingido pelo sistema. Por isso, no caso da empresa, 
podemos considerar que o lucro possa ser considerado como um objetivo a ser 
atingido pelo sistema organizacional.

1. Qual é a mais importante característica de um sistema?

a) Haver partes.
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b) Haver uma denominação.

c) Haver um objetivo comum para as partes buscarem 
conjuntamente.

d) Haver um contexto no qual o sistema está inserido.

O objetivo máximo de uma empresa geralmente está expresso em sua missão 
e visão, ou seja, a definição de como ela pretende se desempenhar no mercado, 
além de suas crenças e valores que orientarão as pessoas que nela trabalham. 
A missão e a visão empresarial contemplam os pontos relativos aos aspectos 
fundamentais das entidades como: produtos e serviços oferecidos, seu mercado 
de atuação, bem como seu público consumidor (PEREIRA, 2001a).

Sinteticamente, podemos considerar a missão e a visão empresarial como os 
objetivos máximos, sendo a razão de existência que orienta toda a sua operação 
em prol de atingir seus objetivos.

Como as organizações interagem com o ambiente no qual estão inseridas, vale 
destacarmos o papel social que elas exercem, além de seus objetivos econômicos 
necessários para garantir o processo de continuidade.

Toda organização deve se preocupar com sua posição social, ou seja, como 
ela é vista pela sociedade em termos de envolvimento e preocupação com o bem-
estar social, bem como com as questões ecológicas, principalmente hoje, quando 
questões desse gênero estão sendo muito discutidas.

O melhor direcionador das ações empresariais é o objetivo máximo da 
organização, ou seja, sua missão acompanhada de sua visão.

Essa é mais uma das abordagens sistêmicas empresariais, uma vez que além 
de compreender um sistema em si mesma, ela integra sistemas mais amplos dos 
quais faz parte em união com outras que formam o todo social.

A missão empresarial deve estar alinhada com os anseios da sociedade para 
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que haja equilíbrio entre os objetivos empresariais e os objetivos da sociedade a 
qual ela faz parte e principalmente depende, tanto em termos financeiros, quanto 
em termos econômicos.

Se ocorrer da empresa exercer uma determinada atividade que não condiz 
com as principais expectativas da sociedade, principalmente no que diz respeito 
à segurança ambiental e ao bem-estar social, se sua missão não estiver sendo 
respeitada na prática, certamente haverá reação por parte dos indivíduos que 
compõem o meio de atuação da empresa.

Nesse sentido, o sistema se mostrará desequilibrado, uma vez que suas 
partes estão atuando de forma não alinhada com os objetivos comuns do 
sistema. A depender do nível desse desalinhamento, poderá haver inclusive o 
comprometimento da saúde econômica e financeira, bem como da própria 
continuidade da organização.

Você concorda que o equilíbrio do sistema empresa passa 
pelo cuidado com todas as partes que a integram? Esquecer-
nos de alguma das áreas pode comprometer o equilíbrio de 
todo o sistema?

Guerreiro (1989) apud Pereira (2001a) identifica pelo menos seis subsistemas 
integrantes do sistema empresa:

Subsistema Institucional

Um tanto subjetivo, porém de suma importância, este subsistema está 
relacionado em termos gerais com os valores dos empreendedores que permeiam 
toda a existência da organização. Ele influencia toda a atuação da empresa, 
podendo inclusive determinar sua conduta no contexto do seu mercado.

Exerce também influência nos demais subsistemas da organização, bem como 
nos demais sistemas externos com os quais ela se relaciona.

Podemos considerar o subsistema institucional como aquele que carrega todo o 
conjunto cultural: crenças, valores, mitos, artefatos, entre outros, dos proprietários 
do negócio.
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2. Qual é o elemento mais importante relacionado com o 
subsistema institucional?

a) A área financeira.

b) A área de produção.

c) A área de informação.

d) A cultura organizacional.

Subsistema Físico

Esse subsistema representa o conjunto de todos os elementos materiais que 
compõe a empresa e que estão organizados em prol de garantir seu funcionamento 
de forma eficaz e eficiente. Nele se encontram os bens que evidenciam a estrutura 
física da empresa, que lhe conferem sua capacidade de operação, seja essa 
organização votada para o comércio, para a indústria ou para a prestação de 
serviços, todas necessitam possuir uma estrutura física, seja essa mais ou menos 
importante em relação à sua garantia de funcionamento.

O subsistema físico pode ser mais aparente e destacado em empresas que 
exigem maior imobilização para exercer suas atividades. É o caso das indústrias que 
possuem, além de edificações, um grande volume de máquinas e equipamentos 
para a produção.

Algumas outras empresas, como o caso das transportadoras, também 
necessitam ter uma grande estrutura física, representada por caminhões e demais 
veículos utilizados no transporte, bem como galpões para o armazenamento e 
despacho de produtos e mercadorias.

O subsistema físico muitas vezes se torna fundamental para questões 
que envolvem outros subsistemas. Por exemplo, se o subsistema social 
depende do contentamento das pessoas internas à organização, o fato 
de não disponibilizarmos equipamentos adequados pode comprometer 
esse contentamento e consequentemente a produtividade.
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Temos outros casos nos quais a estrutura física é menos significativa em termos 
de operação. É o caso dos profissionais liberais que dependem mais de estrutura 
cognitiva (conhecimento) do que necessariamente de grandes imobilizações. 
Embora não possam exercer suas atividades sem uma estrutura mínima necessária, 
como computadores, por exemplo.

Subsistema Social

No subsistema social se encontram as pessoas que integram o corpo funcional 
das organizações. Assim como explicamos no caso do subsistema físico, a 
quantidade de pessoas envolvidas em uma empresa é variável e depende muito do 
porte e do tipo de atividade que ela exerce.

No caso do subsistema social existem algumas questões importantes a serem 
consideradas, uma vez que ao envolver indivíduos em sua formação a organização 
está contemplando todas as características individuais dessas pessoas, tornando 
muitas vezes a convivência interna e a condução do sistema um grande desafio a 
ser vencido.

Podemos destacar que o maior desafio que envolve a gestão desse subsistema 
é o de manutenção do equilíbrio entre os objetivos pessoais, individuais e o objetivo 
coletivo da organização.

Sabemos que a organização pode ser considerada um conjunto de decisões 
constantes e ininterruptas que por sua vez são tomadas por esses indivíduos, 
independentemente do quanto estão alinhados ou não com os objetivos da 
organização como um todo. 

Esse subsistema envolve questões comportamentais que se caracterizam 
pelo dinamismo e complexidade. Outra característica que se destaca é a questão 
do aprendizado e capacitação dos indivíduos que deverão atender às demandas 
decisórias, uma vez que os níveis de conhecimento entre outras variáveis influenciam 
diretamente na qualidade das decisões tomadas pelos indivíduos em prol da empresa.

Nenhuma empresa pode reter seus talentos sem um bom trabalho de 
contratação (seleção), porém o mais importante é demonstrar para 
o funcionário que ele possui oportunidades de crescimento naquela 
organização. Isso pode se dar por meio de treinamentos e demonstração 
de que a empresa está preocupada com sua capacitação.
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É muito importante que a organização saiba adequadamente quais seus 
pontos críticos a serem solucionados em virtude do fato de que quanto 
mais ela demorar para resolver um problema, maiores as chances de 
aumentar a dificuldade para se conseguir uma solução.

Subsistema organizacional

O subsistema organizacional representa a forma com que está estruturada 
a empresa em termos hierárquicos e departamentais. Podemos traduzi-lo 
graficamente na forma de um organograma ou até mesmo apoiado por um 
fluxograma que demonstre como os departamentos, e as pessoas por eles 
responsáveis, estão organizados e como funcionam.

Esse subsistema é responsável por indicar basicamente quem é responsável 
por cada função estratégica e operacional dentro do contexto. Qual é a forma 
de organização hierárquica e em quantos níveis hierárquicos a empresa está 
estruturada, indicando quem se subordina a quem dentro dessa estrutura?

Trata-se de um subsistema muito importante, no sentido de organizar as 
tarefas necessárias para se atingir as metas vinculadas aos objetivos da empresa 
que deverão estar alinhados com a missão e visão empresarial. Ele possui uma 
intrínseca relação com os demais subsistemas, em especial o subsistema social, o 
de gestão e o da informação.

Subsistema de gestão

Esse subsistema representa uma orientação sobre como são conduzidas as 
atividades no contexto da organização. Ele é responsável pela condução dessas 
atividades, mantendo-as de forma organizada e sistematicamente harmonizadas 
com os objetivos da organização.

O subsistema de gestão serve à perspectiva do gerenciamento das tarefas que 
respondem às metas e aos objetivos organizacionais.

Dependendo do subsistema institucional, veremos um subsistema de gestão 
indicando, por exemplo, maior ou menor liberdade decisória interna, maior ou 
menor nível de controle das atividades, maior ou menor flexibilidade na condução 
dos projetos entre outros aspectos.
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Podemos dizer que o subsistema de gestão sofre influência da cultura 
empresarial, embora a cultura influencie todos os subsistemas no que diz respeito 
ao comportamento dos sistemas de gestão e controle. Geralmente a gestão 
da organização possui características que derivam diretamente da forma como 
pensam e agem seus proprietários.

Subsistema de informação

O subsistema de informação é o responsável pela geração, armazenamento, 
processamento e disseminação das informações organizacionais, sejam internas 
ou externas.

O subsistema informacional possui pelo menos duas perspectivas importantes: 
a primeira se refere aos artefatos que a empresa lançará mão para executar as 
ações que envolvem o processamento da informação e que geralmente estão 
envolvidos com a tecnologia; a segunda diz respeito à forma como as informações 
são geridas nesse contexto.

Sabemos que toda organização está permeada por fluxos informacionais 
que mantêm suas partes integrantes conectadas por meio de um processo de 
comunicação das informações. Isso influencia inclusive no quão eficaz serão a 
convivência e os processos de decisões dos indivíduos.

Quanto mais eficaz for a gestão dos fluxos informacionais, certamente, 
mais eficazes serão os processos que dependem de informação. Considerando 
que praticamente todos os processos envolvem informações, é possível se 
compreender a importância desse subsistema.

Os subsistemas organizacionais interagem entre si de forma contínua garantindo 
o funcionamento do todo que forma o sistema empresa. O subsistema de gestão 
é que determina como serão organizados os processos. Ele é um dos principais 
subsistemas que garante a integridade e eficácia organizacionais.

Você sabia que os fluxos informacionais são fundamentais 
para a consolidação das informações que permeiam a 
organização? A consolidação das informações depende do 
quanto elas são devidamente comunicadas aos interessados 
no assunto que elas carregam?
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Qualquer tipo de desequilíbrio no sistema pode ser apontado pelos 
indicadores de desempenho, desde que eles sejam elaborados com base 
em critérios técnicos e devidamente alinhados com as necessidades 
informacionais da empresa.

Outro aspecto está relacionado à necessidade de um acompanhamento 
próximo das atividades que passam pelo estabelecimento de métricas capazes de 
permitirem a avaliação do desempenho organizacional. 

Os indicadores de desempenho são utilizados pela gestão organizacional para 
saber se aquilo que foi planejado de fato está sendo cumprido. Eles representam 
parâmetros de avaliação que orientam as ações da gestão, no sentido de correção 
de rumo nos casos em que não se observa o atendimento às demandas do 
planejamento em termos de objetivos.

Indicadores de desempenho

Algumas questões relacionadas ao planejamento para o bom andamento do 
sistema devem ser destacadas. Primeiramente, a necessidade de planejamento das 
ações, sem dúvida, é a mais importante atividade a ser desenvolvida pela gestão. 
Veremos em mais detalhes esse aspecto na seção 2 dessa unidade.

Você considera importante que as empresas saibam como 
estão sendo executadas suas atividades em termos de 
alinhamento com seu planejamento?

Sua capacidade informacional é bem ampla e depende muito do que se 
pretende avaliar e qual a amplitude dessa avaliação. Segundo Pereira (2001a, p. 
197) “[...] a expressão avaliação de desempenho pode assumir diversos significados, 
dependendo do sentido conferido ao termo avaliação e do contexto”, o que 
pressupõe indicadores específicos e personalizados para cada organização ou 
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Você entende que se nós conseguirmos mensurar nossos 
objetivos, torna-se mais fácil sabermos se estamos próximos 
ou distantes?

Dessa forma, consideramos que a avaliação de desempenho está diretamente 
relacionada com a identificação e elaboração de indicadores que evidenciarão 
os resultados obtidos por cada atividade. Segundo Pace, Basso e Silva (2003, p. 
40), “medidas de desempenho, por um lado, constituem a variável crítica para 
a afirmação do sucesso pessoal, da equipe ou de grupos e por outro elas não 
podem deixar de estar em permanente renovação na busca de ganhos ampliados”. 

É importante ressaltarmos que a organização geralmente se utiliza de indicadores 
de desempenho para medir a eficiência de seus funcionários, bem como de sua 
própria capacidade de gestão.

O acompanhamento contínuo permite um aumento da possibilidade de sucesso 
da organização, principalmente pela possibilidade de correções ao longo de sua 
operação. As omissões ou correções tardias comprometem a saúde financeira e 
econômica das empresas de forma muito rápida.

As medidas são essenciais para monitorar os 
vetores de desempenho-chave (insumos e 
processos) e avaliar se o negócio está a atingir 
suas finalidades e objetivos, avaliando os 
resultados e, assim, contribuir para o sucesso da 
empresa a longo prazo (INDICADORES, 2014).

para cada tipo de avaliação específica dentro dela.

Cada indicador específico de desempenho busca avaliar algum aspecto da 
estrutura financeira e econômica da organização. “A análise e a mensuração de 
desempenho podem ser definidas como o processo de se quantificar uma ação, 
onde mensuração é um processo de quantificação e a ação é aquele que provoca 
o desempenho” (PACE; BASSO; SILVA, 2003, p. 39).
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Um dos conceitos mais difundidos na literatura considera que o indicador é 
definido como um valor quantitativo que permite a obtenção de informações 
sobre várias perspectivas empresariais como, por exemplo: suas características 
culturais e de ambiente interno, atributos e resultados obtidos a partir da produção 
ou comercialização de um produto, mercadoria ou serviço, avaliação de algum 
sistema interno ou processo entre outros.

Existe uma percepção de que os controles voltados para a produção 
somente são aplicáveis à empresa industrial. Na verdade, todos os tipos 
de empresas precisam manter um controle rigoroso de seu sistema 
produtivo, seja uma indústria, seja uma empresa comercial, ou uma 
prestadora de serviços. Cada uma com seu próprio processo de atividade.

Vale destacarmos que por trás dos processos temos sempre a presença dos 
colaboradores que em última instância são os avaliados.

Indicadores de desempenho financeiro

Os indicadores de desempenho financeiro representam aqueles que oferecem, 
de algum modo, escala de valor no processo de avaliação. Geralmente eles 
são representados por metas mensuráveis a serem cumpridas e ou volumes de 
produção a serem alcançados pelos colaboradores.

Manoochehri (1999, p. 10) apud Pace, Basso e Silva (2003) apresenta certas 
limitações que precisam ser consideradas em relação aos indicadores de desempenho 
focados, excessivamente, nos aspectos financeiros incentivando a busca por novos 
indicadores que possibilitem contemplar outras perspectivas das organizações:

a) Ausência de relevância. “É comum as demonstrações contábeis não estarem 
diretamente ligadas à estratégia produtiva que busca desempenho na satisfação do 
cliente, na qualidade, na flexibilidade e na inovação” (PACE; BASSO; SILVA, 2003, p. 41). 

b) Distorções nos custos. Os sistemas de alocação dos custos podem 
comprometer a medição mais eficaz da gestão dos custos do sistema produtivo. 
Neste caso, é sugerido, por exemplo, o foco nas atividades mais do que nos custos 
imputados aos produtos pelo sistema direto.
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Você concorda que o engessamento dos indicadores que deixam de 
acompanhar a evolução dos fatos pode comprometer a qualidade 
avaliativa desses indicadores?

d)     Frequência e oportunidade dos relatórios.

e) Obstáculo ao progresso na direção da excelência do processo. Referente às 
características da gestão com foco exclusivo ou excessivo nos custos que podem 
desviar uma maior atenção que se poderia dar para o processo produtivo em busca 
da excelência.

Outros aspectos podem comprometer a eficácia dos mecanismos de avaliação 
do desempenho empresarial como ocorre com o problema de equívocos em 
relação à projeção de desempenho esperado. Superavaliações ou subavaliações 
em relação àquilo que se deseja para o sistema produtivo e demais áreas da 
organização podem levar a avaliações distorcidas.

Um dos motivos para haver problemas com a projeção do desempenho 
esperado, é que geralmente as projeções tomam como base históricos de 
ocorrências passadas. Esse processo pode causar uma falsa impressão de que o 
futuro deverá se comportar semelhantemente ao passado.

Existe a necessidade de se identificar outras variáveis que influenciam o 

c) Falta de flexibilidade. As características dos demonstrativos contábeis 
frutos das normas impostas para a sua elaboração os tornam engessados, não 
atendendo muitas vezes às necessidades informacionais dos usuários.

Níveis de excelência na área produtiva exigem 
respostas e retornos rápidos da linha de 
produção, sendo importante lembrar que a 
contabilidade não trata os intangíveis, o que 
pode ocasionar distorções nos resultados 
e restrição à busca da excelência produtiva 
(PACE; BASSO; SILVA, 2003, p. 41).
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A ampliação dos indicadores que extrapolam o excessivo caráter 
financeiro dos indicadores regulares deve ser um dos objetivos das 
organizações que presam pela qualidade de atendimento a seus clientes.

comportamento das variáveis medidas no futuro, como: tendência de mercado, 
competências e habilidades dos funcionários envolvidos com o projeto ou com a 
atividade avaliada, o nível de variação do preço aceito pelo mercado, enfim, essas 
variáveis representam influências significativas e que precisam ser consideradas 
quando da elaboração dos indicadores.

Indicadores não financeiros

Os indicadores não financeiros – não confundir com não quantitativos – 
executam um importante papel no sentido de avaliar de forma proativa algumas 
tendências relacionadas à qualidade da operação empresarial em vários de seus 
aspectos que envolvem a satisfação dos clientes internos e externos.

Eles permitem a análise de desempenho por meio de avaliação das tendências, 
permitindo que se tenha uma ideia sobre como se comportarão as variáveis mensuradas 
em determinadas atividades antes mesmo de sua realização. Por isso são proativas.

Os indicadores não financeiros possibilitam a prevenção de algumas ações 
prejudiciais ao andamento empresa. São, portanto, considerados como indicadores 
de prevenção em contrapartida aos indicadores financeiros que, prioritariamente, 
medem atividades já realizadas.

Para Pace, Basso e Silva (2003) as estruturas de mensuração de desempenho 
exigem sistemas ampliados que contemplem medidas confiáveis de previsão 
do desempenho empresarial e que sejam capazes de mostrar não apenas as 
implicações de estratégias de longo prazo, mas, também, se algo no momento 
estaria fora de controle. Seria uma forma de prevenir atitudes que certamente 
comprometeriam a própria organização perante seus clientes ou seu público 
interno. Indicariam correções antes que um prejuízo maior ocorresse.

Podemos exemplificar esse tipo de mensuração proativa a partir da situação de 
lançamento de um novo produto. Ao fazermos testes de aceitação, mensuramos 
o nível de satisfação dos possíveis clientes antes mesmo de colocarmos o produto 
definitivamente no mercado e corrermos o risco de não conseguirmos vendê-lo 
por algum motivo não identificado pró-ativamente.
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Você concorda que sermos pró-ativos pode aumentar nossa capacidade 
de solução de problemas.

Esse e outros exemplos como uma avaliação do nível de satisfação interna dos 
colaborares podem evitar que a curto, médio ou longo prazo a falta de correção 
nos rumos que a empresa está seguindo possa comprometer sua situação 
financeira e econômica.

As medidas não financeiras de desempenho que possibilitem a avaliação de 
forma preventiva são importantes, pois podem impedir decisões que possam 
causar prejuízos evitáveis.

Temos exemplos de metodologias e sistemas de gestão que possuem essa 
preocupação, como é o caso do Balanced Score Card – BSC que visa ao equilíbrio 
dos indicadores de desempenho financeiros e não financeiros de tal forma que se 
usufrua dos benefícios de cada grupo de indicadores.

Os indicadores financeiros podem contribuir para uma avaliação mais ampla 
do resultado final obtido pela organização em seus mais variados aspectos, como: 
vendas, lucro operacional, lucro líquido, endividamento, ponto de equilíbrio, 
margem de contribuição, entre outros.

Os indicadores não financeiros podem contribuir para o acompanhamento 
dos meios que contribuem para esses resultados, como o nível de satisfação 
dos clientes, avaliação positiva da empresa no mercado, percepção positiva do 
colaborador, valor da marca no mercado, entre outros aspectos que podem indicar 
que a empresa está no caminho certo ou que ela precisa corrigir suas formas de 
operação e condução.

 

O equilíbrio entre os indicadores financeiros e não financeiros

Como vimos no conceito dos indicadores financeiros e não financeiros, 
esses possuem diferentes objetivos, sendo que cada um pode ser útil para cada 
necessidade informacional da empresa.
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Qual dos tipos de indicadores (financeiros ou não financeiros) 
você considera mais importante para as empresas? Seriam 
ambos de igual importância?

Algumas metodologias de gestão organizacional buscam justamente o equilíbrio 
entre esses dois indicadores. Dessa forma, um funcionaria como instrumento para a 
medição de fatos já ocorridos, evidenciando o quanto a empresa está atendendo ao 
seu planejamento financeiro.Por outro lado os indicadores não financeiros poderiam 
ser elaborados como indicadores de prevenção a possíveis problemas futuros.

Nesse sentido, podemos citar o Balanced Score Card – BSC como uma 
metodologia que assegura esse equilíbrio a partir de suas estruturas de captação, 
armazenamento e processamento de informações voltadas para o atendimento 
das metas e objetivos definidos no “mapa estratégico”. Podemos considerar que 
os criadores do BSC buscaram 

[...] uma abordagem ampliada da mensuração 
do desempenho e afirmam que sua aplicação 
propicia uma ferramenta capaz de traduzir a visão 
e a estratégia da organização, comunicando 
os objetivos estratégicos e motivando o 
desempenho face às metas estabelecidas (PACE; 
BASSO; SILVA, 2003, p. 44).

Podemos ver que em todas as abordagens que fizemos envolvendo os 
indicadores de desempenho a questão da verificação da eficácia no cumprimento 
das metas está presente.

Nesse sentido, é importante que tenhamos medidas que permitam saber o que 
aconteceu a partir das atividades já executadas, suplementadas por indicadores 
que indiquem o que poderá ocorrer no futuro.
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Existe uma consideração importante acerca dos indicadores de 
desempenho. Aquilo que não é medido não é controlado.

Para Kaplan e Norton (1997, p. 156) apud Kallas (2003), um BSC eficaz deve 
contemplar a combinação adequada de resultados (indicadores de ocorrências) 
com impulsionadores de desempenho (indicadores de tendências). Esses 
indicadores, portanto, medem os aspectos distintos da vida organizacional ao que 
denominamos de dimensões da amplitude das atividades.

As dimensões da amplitude das atividades representam o quanto cada 
atividade contribui em cada perspectiva empresarial. Trata-se de um mapeamento 
das atividades e suas consequências no resultado final esperado de um projeto ou 
da própria organização como um todo.

Desempenho global divisional e funcional

Para Pereira (2003b), o desempenho global da empresa é uma das dimensões 
para as quais um conjunto de atividades pode contribuir. Trata-se do primeiro e 
maior conjunto sob o qual nós poderíamos analisar o desempenho das atividades 
desenvolvidas no contexto organizacional.

Os usuários das informações relacionadas a essa dimensão de avaliação se 
dividem basicamente em público interno e público externo.

Para atender às demandas informacionais desses públicos comparamos a 
empresa em termos de equivalência em relação às outras empresas que tenham 
características similares. 

Já em relação ao público externo, podemos destacar os interesses dos 
acionistas e demais stakeholders. Geralmente esse público está interessado, além 
das informações de comparabilidade com outras empresas, no desempenho da 
empresa em relação às suas expectativas.

A palavra stakeholder representa no meio corporativo todas as entidades 
que de alguma forma tenham interesses na organização.
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O desempenho global interno leva em consideração a estrutura organizacional sob 
a qual a empresa está organizada, o que inclui a estruturação hierárquica de modo a 
distribuir adequadamente os cargos e funções de acordo com cada nível de autoridade.

O desempenho global pode ser dividido em dois outros tipos de desempenho, 
ambos envolvendo perspectivas diferentes da organização:

•	 Desempenho divisional ou de áreas – procura avaliar as áreas de 
responsabilidades sob a forma como estão divididas as atividades, bem como está 
organizada a empresa em termos de departamentos e áreas. O foco desse tipo de 
avaliação está, então, nas divisões e subdivisões organizacionais.

•	 Desempenho individual ou funcional – cuja avaliação de desempenho 
está focada nos cargos e funções específicas que são exercidos pelos indivíduos 
no contexto organizacional. Nesse caso a avaliação é feita a partir da medição dos 
objetivos alcançados em cada função.

Desempenho operacional, econômico e financeiro

Os desempenhos operacional, econômico e financeiro se relacionam com 
as atividades ou conjunto delas que estão vinculadas à aplicação de recursos 
econômicos para a produção de produtos ou serviços.

O desempenho operacional está relacionado com a eficiência na produção 
e na utilização de recursos que permitam o funcionamento da organização, bem 
como seu crescimento e continuidade.

O desempenho econômico se refere ao aspecto de resultados obtidos a partir 
do desempenho operacional. Relaciona-se com as margens de rentabilidade 
obtidas a partir das operações organizacionais.

O desempenho financeiro se refere aos aspectos de prazos de pagamento, 
bem como de recebimento dos montantes envolvidos com as atividades de 
comercialização dos produtos e serviços. Trata-se da eficiência na gestão dos 
recursos financeiros captados, aplicados e gerados na atividade.

Você entende que são úteis as medidas voltadas para os 
índices de satisfação dos colaboradores? Elas possuem 
interferência na produtividade?
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Desempenho planejado, em realização e realizado

Dentre os indicadores financeiros, o acompanhamento da realização 
orçamentária é um dos mais relevantes. Ele basicamente procura demonstrar 
a relação entre os valores realizados a partir da execução orçamentária com o 
planejamento. Destina-se ao acompanhamento da realização do orçamento 
buscando a comparabilidade e avaliação dos resultados obtidos.

Os desempenhos relacionados à realização do orçamento podem ser avaliados 
de acordo com o tempo, em três períodos mais comumente considerados: curto 
prazo, médio prazo e longo prazo.

Na próxima seção veremos os aspectos relativos ao planejamento e orçamento 
e teremos a oportunidade de entender a importância desses instrumentos para a 
gestão organizacional.
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Seção 2

Ordenamento e Planejamento da Produção

1 INTRODUÇÃO

Sabemos o quanto o planejamento empresarial é fundamental para sua saúde 
econômica e financeira.

Podemos enumerar vários motivos para que a empresa busque manter suas 
operações organizadas e controladas sempre alinhadas com os objetivos por ela 
estabelecidos.

Esse planejamento tão importante para as empresas, no entanto, não pode deixar 
de contemplar um dos aspectos mais importantes da operação organizacional, ou 
seja, seu processo produtivo.

De nada adianta um bom planejamento se com ele não estabelecermos um 
ordenamento de produção que seja capaz de otimizar as variáveis que interferem 
na eficácia produtiva.

Toda vez que falamos em sistemas produtivos devemos nos lembrar de 
que esses sistemas precisam ser continuamente otimizados. O sistema 
produtivo permeia todo o sistema empresa, atingindo praticamente 
todas as áreas e departamentos da organização.

O planejamento empresarial deve sempre incluir a preocupação com a 
capacidade do setor produtivo de atender aos objetivos traçados.

2 ORDENAMENTO DE PRODUÇÃO

Podemos destacar que o planejamento de produção passa então pelo adequado 
ordenamento do processo produtivo. 

Destacamos que na fase de planejamento um elemento fundamental que deve 
ser adequadamente elaborado é o orçamento da produção o qual contribuirá 
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no processo de ordenamento, avaliação de desempenho e consequentemente 
eficácia produtiva.

1. Estabelecer qual a relação entre o planejamento e o sistema 
produtivo da organização significa mais especificamente 
afirmar que:

a) O sistema produtivo não depende necessariamente de 
planejamento.

b) O planejamento empresarial não contempla o sistema produtivo.

c) No planejamento estratégico da empresa é necessário que 
se contemple também o sistema produtivo em virtude de sua 
importância estratégica para a organização.

d) O planejamento mais importante, quando se fala em sistema 
produtivo, é o operacional, pois essa não é necessariamente 
uma área estratégica.

O ordenamento da produção é o processo ou conjunto de decisões pelo qual 
se determina a sequência pela qual se executará o processo de produção, bem 
como se definirão os respetivos meios necessários para que ele ocorra da forma 
mais eficaz possível.

O processo de ordenamento da produção faz parte do processo de 
planejamento da organização que se subdivide em vários planejamentos, dentre 
eles o planejamento e administração da produção. “A administração da produção 
envolve fatores relacionados a todos os setores da empresa e age para tornar a 
produção flexível de acordo com as constantes mudanças exigidas pela demanda” 
(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 231).

O planejamento e ordenamento da produção envolvem basicamente 
três ações fundamentais: previsão, realização, acompanhamento e 
controle. O acompanhamento e controle é o que permite sabermos 
se o que está sendo realizado em termos de aplicação de recursos e 
resultados atende ao que foi planejado pela organização.
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Ordenar a produção significa buscar o ordenamento ótimo de operações, ou 
seja, aquele que consome o menor volume de recursos em prol do maior volume 
de resultados possíveis. Está diretamente relacionado com o termo otimização 
que, por vários momentos nessa nossa unidade, relacionamos com os objetivos 
do planejamento e da avaliação de desempenho.

Nesse sentido, é preciso reconhecer que “a produtividade é um fator 
fundamental na produção, é influenciada por inúmeras variáveis de todo o 
processo e possibilita avaliar o resultado das ações e estratégias implementadas na 
produção” (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 231).

2. Qual é mais especificamente o maior objetivo do 
ordenamento de produção?

a) Vender produtos.

b) Criar produtos.

c) Otimizar o processo produtivo em prol do alinhamento 
com o planejamento organizacional.

d) Inovação.

Otimizar a produção passa por vários processos envolvendo as variáveis que 
interferem no processo produtivo, dentre elas estão:

•	 Distribuição das tarefas – que envolve uma análise e identificação da melhor 
distribuição possível das atividades entre todos os departamentos envolvidos com 
a produção.

•	 Sequência de execução das atividades – se relaciona com o modo como 
se chegará ao final da cadeia produtiva em termos de etapas a serem cumpridas. 
O ordenamento das etapas de acordo com o tempo gasto para sua execução 
de volume de recursos físicos, financeiros e humanos empregados interfere 
diretamente no custo, na qualidade e no tempo de produção.

•	 Controle das atividades – geralmente depende de um bom sistema de 
informações que permita identificar se as tarefas distribuídas e adequadamente 
sequenciadas estão sendo executadas segundo os princípios estabelecidos 
no ordenamento da produção. Um controle rigoroso das etapas do processo 
produtivos permite correções rápidas que otimizam o resultado final a ser obtido.
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Aparentemente simples, o sistema produtivo 
envolve uma complexidade extraordinária 
visto que, trata-se de entradas envolvendo 
o ambiente externo à organização como 
normas legais, políticas, econômicas e recursos 
primários que passam por processo de 
transformação também sujeito a tais variáveis 
e geram saídas tangíveis e intangíveis de 
influência direta na sociedade (NOGUEIRA; 
OLIVEIRA, 2009, p. 231).

Você concorda que a empresa deve buscar sempre a otimização 
de seu processo produtivo e que o ordenamento de produção 
é a forma mais eficaz para se chegar a essa otimização?

De forma sintética, podemos dizer que para a obtenção de uma produção 
otimizada que resulte em produções mais eficazes em termos de resultados, ela 
passa pelos seguintes processos: planejamento, programação (ordenamento) e 
controle de tudo o que está envolvido com o processo.

Ao final, o que se busca por meio do planejamento, ordenamento e controle 
da produção é o aumento da produtividade que é obtida pela otimização da 
produtividade parcial de cada etapa, gerando reflexos na produtividade final. 

Para que o planejamento, que é a etapa inicial, seja adequadamente executado, 
a organização deverá lançar mãos de um processo eficaz de orçamentação das 

[...] a produtividade total é a mais ampla e 
a única cujo aumento do resultado é, sem 
dúvida benéfico, apesar de apresentar algumas 
dificuldades quanto à homogeneização de todos 
os fatores envolvidos em uma única medida 
quantitativa (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 237).
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Otimização de qualquer processo passa necessariamente pelo 
entendimento de como surgem e são executadas cada uma das tarefas 
com ele envolvidas. Quais recursos são necessários e como eles são 
consumidos nessas etapas.

3 ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO

O orçamento compreende um importante instrumento de planejamento e 
serve para se estabelecer os valores (mensurações) relativas às receitas, custos, 
despesas e investimentos que a empresa pretende executar ao longo do período 
orçado. O orçamento de produção, por sua vez, está mais voltado para os aspectos 
que compreendem a aplicação de recursos no setor produtivo.

Ele serve ao objetivo de antecipar as situações futuras em termos financeiros e 
econômicos de forma que torne possível a análise da viabilidade de determinados 
projetos e operações. No caso do orçamento de produção objetiva indicar as 
diretrizes que orientarão o encarregado do setor produtivo.

atividades, ou seja, a mensuração de cada etapa ou processo que serão executados. Um 
método muito utilizado para a realização da otimização da produção é a mensuração 
e trabalho sobre a produtividade do processo (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2009).

O orçamento empresarial se refere ao processo de mensuração das 
operações pretendidas pela empresa. Sua maior característica é dar 
valor às operações e permitir antecipação dos resultados futuros.

Tendo em vista essa definição, compreendemos que o orçamento contribui para 
a orientação dos responsáveis pelas áreas, mas não somente para isso. Podemos 
questionar: para que servem os orçamentos no sentido gerencial, principalmente 
depois que as atividades passam a ser realizadas?

No sentido gerencial, podemos considerar o orçamento como um instrumento 
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Você considera que o orçamento pode interferir no processo 
de decisão da empresa? Ao não trabalharmos com orçamentos, 
poderemos estar tomando decisões equivocadas em termos 
de investimento em projetos, por exemplo?

A possibilidade de correção de rumo contribui para que se evitem problemas 
que persistam por muito tempo sem serem identificados.

Nesse sentido, ele pode ser considerado também como um instrumento de 
avaliação de desempenho dos responsáveis por cada grupo de aplicações de 
recursos previsto no orçamento.

Por exemplo, o responsável pelo processo de produção poderá ser avaliado 
em virtude do quanto ele consegue manter os custos de produção dentro do 
previsto, ou negativamente, abaixo da previsão. Podemos inclusive estabelecer 
premiações em virtude do bom andamento das atividades sob sua responsabilidade 
incentivando a busca pelo aumento da eficácia.

Como um instrumento tão importante precisamos mentê-lo atualizado em 
relação às demandas da gestão contemporânea. Nesse sentido, quais são as 
principais características dos orçamentos das empresas atualmente?

Devemos considerar que os orçamentos envolvem pessoas e por isso 
necessitamos respeitar as características individuais e profissionais desses indivíduos 
durante o processo de elaboração orçamentária.

Temos como as principais características do orçamento contemporâneo o fato 
dele ser prioritariamente constituído de forma participativa (envolvendo as pessoas 
de todas as áreas) e também tender a ser flexível (aceitando modificações no curso 
de sua realização).

Ao envolver as pessoas na elaboração do orçamento, a organização acaba 
incentivando o engajamento e consequentemente o respeito dos funcionários em 
relação àquilo que foi estabelecido como meta orçamentária.

de acompanhamento das atividades empresariais. Com base nos valores orçados, 
é possível sabermos o quanto estamos abaixo ou acima do orçamento e dessa 
forma fazer as necessárias correções de rumo em caso de incompatibilidade entre 
o orçado e o realizado.
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Atualmente, o processo de elaboração do orçamento é participativo, 
sendo essa sua principal característica, ou seja, envolver a perspectiva 
mais importante da organização: as pessoas.

Ao ser flexível o orçamento permite que ajustes no decorrer de sua realização 
sejam efetuados, possibilitando a correção de rumos inadequadamente planejados 
em virtude de variáveis que muitas vezes não são totalmente incorporadas nas 
previsões preliminarmente.

Existem vários tipos de orçamentos com características particulares que 
atendem à demanda de cada tipo de organização. Nesse sentido quais os tipos de 
orçamento que as empresas podem desenvolver?

Apresentaremos a seguir alguns tipos de orçamentos, porém destacamos que 
além dos orçamentos que serão apresentados muitos outros tipos específicos de 
orçamento podem ser elaborados. Um desses exemplos diz respeito ao orçamento 
de capital que objetiva a projeção detalhada de um projeto sendo também muito 
utilizado para apoiar o processo de decisão.

Esse tipo de orçamento especificamente objetiva:

•	 Servir ao processo de decisão no que diz respeito à viabilidade do projeto 
de investimento que se pretende implantar e desenvolver.

•	 Contribuir para a captação do volume de recursos necessários para a 
implantação do projeto, uma vez que o orçamento deve evidenciar a viabilidade 
do investimento.

•	 Tem como função principal o planejamento do projeto de investimento de 
forma que seja possível visualizar, além de sua viabilidade financeira e econômica, 
sua viabilidade técnica representada pelas atividades que estão mensuradas no 
orçamento.

•	 O orçamento contribui para aumentar as chances de sucesso dos projetos 
de investimento, embora não seja uma garantia de que tudo irá ocorrer conforme 
previsto.

•	 Depois que o projeto está em andamento e em pleno exercício das 
atividades o orçamento permite a avaliação de desempenho a partir da possibilidade 
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de comparação entre os valores previstos e os observados na realidade.

Podemos enumerar vários tipos de orçamento, porém alguns podemos 
destacar como os principais.

Cada tipo de orçamento possui vantagens e desvantagens dependendo 
da organização para a qual eles serão elaborados. Na verdade, existem 
tipos orçamentários mais ou menos adaptáveis para cada tipo específico 
de empresa. É necessário o entendimento de como a organização se 
desenvolve para se escolher adequadamente o tipo de orçamento que 
melhor lhe atenderá.

Alguns tipos de orçamento utilizados pelas organizações podem ser enumerados 
de acordo com suas características:

3.1 PERIÓDICO VERSUS CONTÍNUO

O orçamento periódico pode ser definido como aquele no qual somente ao 
término do período ao qual ele se refere temos novos dados e informações para 
elaboração do próximo período, ou seja, ele é elaborado a cada período.

Esse tipo de orçamento toma sempre como base o que ocorreu no período 
anterior para o orçamento seguinte. Esse período orçamentário é, geralmente, de 
um ano quando, então, será elaborado um novo orçamento que visa projetar o 
novo período que da mesma forma respeitará o prazo do período imediatamente 
anterior que lhe serviu de base para projeção.

O segundo tipo de orçamento é denominado contínuo que pode ser 
conceituado como aquele no qual o período anterior não representa apenas uma 
base para a nova orçamentação como ocorre no caso do orçamento periódico.

Você concorda que o processo de elaboração do orçamento pode 
representar uma boa oportunidade para a revisão de processos?
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No orçamento contínuo o período definido para o orçamento que geralmente 
é de doze meses não significa uma nova orçamentação, mas torna-se um processo 
contínuo. O período anterior está sempre disponível para o orçamento seguinte, 
porém servindo de ponto de partida para adições subsequentes que geralmente 
ocorrem mensalmente. Nesse sentido, o orçamento contínuo terá sempre um 
período fixo de doze meses – quando esse for o prazo por ele utilizado – uma vez 
que quando encerramos um mês, outro é adicionado de forma contínua gerando 
sempre um novo orçamento de doze meses. 

Em termos simplificados, a cada mês incorrido mais outro mês é projetado, 
por exemplo, se o orçamento é elaborado para o período de janeiro a dezembro, 
ao realizarmos o mês de janeiro projetaremos outro período de um mês para o 
orçamento. Neste caso, o novo período será o mês de fevereiro, ou seja, teremos 
um novo orçamento para um novo período que agora é de fevereiro a janeiro. 
Quando realizarmos fevereiro, outro orçamento será elaborado para o período de 
março a fevereiro e assim sucessivamente.

3.2 INCREMENTAL VERSUS BASE ZERO

No sentido aqui tratado, essas duas características reportam à questão de como 
o orçamento é projetado e sob qual base ele é projetado.

O orçamento incremental é considerado aquele cuja projeção se dá tomando 
como base o orçamento imediatamente anterior realizado.

A palavra projeção que é muito utilizada quando falamos em orçamento 
representa o ato de trazer para o presente em termos monetários as 
ocorrências futuras.

Esse processo se dá de tal forma que efetuamos um ajuste para mais ou para 
menos em cada uma das contas orçadas que gera um novo orçamento.

O orçamento incremental possui como ponto positivo o fato de aproveitarmos 
as experiências passadas para as novas projeções. Por outro lado, esse processo 
pode, em determinadas situações e casos, causar certo comodismo no sentido de 
prejudicar a reanálise ou a reflexão completa sobre as bases orçamentárias.
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Sempre que paramos para reanalisar nossas operações, tornamos 
possíveis correções que não seriam identificadas se não fizéssemos a 
reanálise durante o processo orçamentário.

Por outro lado, o orçamento base zero também apresenta seus riscos e 
desvantagens. A maior delas é incorrer no erro de se ignorar possíveis tendências 
apresentadas pelo período realizado ao se iniciar sempre do zero as novas 
projeções orçamentárias.

3.3 PARTICIPATIVO VERSUS CONVENCIONAL

Outro aspecto fundamental em relação à classificação do orçamento diz 
respeito à forma como o mesmo é elaborado em termos de envolvimento das 
pessoas. Nesse sentido, o orçamento participativo é considerado aquele no qual 
a orçamentação é desenvolvida pelo envolvimento e participação, além, é claro, 
da cooperação daqueles que por algum motivo de alguma forma se relacionem 
ou se interessem pelo orçamento. Dentre esses podemos citar: diretores, gerentes 
de área, supervisores de departamentos, encarregados da produção, bem como 
os outros colaboradores de quaisquer que sejam seus níveis hierárquicos. Os 
orçamentos atualmente devem ser participativos.

Outro tipo de orçamento é o convencional que representa aquele no qual o 
orçamento se dá pela cúpula administrativa da organização, geralmente a partir dos 
altos níveis hierárquicos, não permitindo o envolvimento dos demais interessados 
no processo orçamentário. Podemos denominar esse tipo de processo como 

Para se evitar o risco descrito anteriormente de não revisarmos adequadamente 
nossa base orçamentária, podemos lançar mão do orçamento base zero que é aquele 
no qual o processo de projeção exige que todos os envolvidos como, por exemplo, 
gerentes de área, diretores entre outros, justifiquem continuamente, a cada novo 
período, todos os gastos orçamentários que serão provisionados no orçamento. 

Essa exigência gera uma reanálise contínua a cada novo período orçado, 
sendo que nesse tipo de orçamento todos os envolvidos justificam não apenas 
as variações do orçamento anterior como ocorre no caso do Incremental, mas 
explicam os motivos pelos quais estão apresentadas essa ou aquela projeção para 
o próximo período.
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“cima para baixo”, uma denominação nada simpática considerando o alto nível de 
informações que as pessoas possuem à sua disposição por vários meios atualmente.

3.4 ESTÁTICO VERSUS FLEXÍVEL

A classificação do orçamento em relação à possibilidade de alterações nos 
valores projetados se dá pelas denominações em estático e dinâmico.

O orçamento estático pode ser considerado como aquele no qual os valores 
projetados não sofrem modificações ao longo do período de realização do 
orçamento. O orçamento estático é baseado em níveis únicos de produção 
estabelecidos no início do período orçamentário.

Você conseguiria elencar um benefício da manutenção estática 
das quantidades projetadas? Seria uma forma de mantermos 
um padrão esperado para o desempenho da empresa?

Esse tipo de orçamento permite que se tenha projeções de valores que podem 
ser considerados como padrões esperados e por isso não sofrem alteração. 
Se temos como uma projeção padrão vendermos 10.000 unidades e a partir 
daí projetar todos os demais valores previstos no orçamento, então qualquer 
alteração na situação realizada será tratada como variação. Neste caso, não temos 
a flexibilidade de alternarmos esses volumes de produção.

Atendendo à demanda dos orçamentos contemporâneos, os orçamentos têm 
se tornado menos engessados, portanto, mais flexíveis.

O orçamento flexível pode ser definido como aquele no qual as quantificações 
envolvendo os valores orçados podem sofrer alterações em virtude de uma 
maior gama de possibilidades de variações nas quantidades e volumes orçados 
diferentemente do orçamento estático. 

O orçamento flexível fornece estimativas a respeito de quais devem ser os gastos 
e investimentos em cada nível de atividade definidos pelo nível de flexibilidade que 
se deseja no processo orçamentário.
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Você concorda que possibilitarmos vários níveis de projeção 
torna o orçamento mais propenso a se alinhar às variações 
de mercado?

O orçamento flexível permite a análise mais ampla das possíveis variações 
ocorridas em cada um desses níveis estimados. Isso contribui para que se tenha 
uma visão mais aprimorada e aprofundada das variações.

Esse processo permite identificação de motivos de variação de forma mais 
racional, principalmente quando se tratam de alterações relevantes nos níveis de 
produção e venda. 

3.5 KAIZEN

Já mencionamos que o orçamento deve ser visto como um instrumento 
gerencial de projeção, mas principalmente de acompanhamento e avaliação de 
desempenho dos projetos orçados.

Nesse sentido, precisamos buscar, por meio desse acompanhamento, um 
aprimoramento contínuo. O orçamento baseado no método Kaizen trabalha 
nesse sentido buscando o melhoramento contínuo tanto das previsões como dos 
processos por ele orçados.

O aprimoramento contínuo dos processos e orçamentação são necessários 
para que se obtenha o resultado pretendido baseado nas expectativas definidas 
nos planos estratégico e operacional da organização.

Se formos atingindo nossas metas, passo a passo, conseguiremos evoluir em 
termos de resultados, pois cada pequeno melhoramento em pontos específicos 

O aprimoramento contínuo deve ser um dos objetivos mais buscados 
pela empresa que pretende que seus processos estejam sempre alinhados 
com as demandas geradas a cada novo ciclo de seu funcionamento.
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causa reflexos para toda a operação.

4 PLANEJAMENTO EMPRESARIAL

Qualquer negócio se inicia a partir de uma expectativa de resultado. Um produto 
final que o empreendedor vislumbra e que responde pela existência dos próprios 
empreendimentos.

O planejamento empresarial envolve basicamente a busca de eficácia em 
sua operação, sendo que seu maior objetivo é o envolvimento de todas as áreas 
que formam o sistema empresa, no sentido de operarem sempre em busca dos 
objetivos traçados para a organização como um todo.

Planejar significa basicamente efetuarmos as projeções dos objetivos para a 
organização, permitindo que posteriormente – quando se inicia a realização daquilo 
que foi planejado – se faça o acompanhamento com base na identificação de 
possíveis variações entre o planejado e o realizado. Essa função dos instrumentos 
de planejamento é denominada controle.

Você concorda que sem planejamento podemos seguir por 
rumos errados em nossas operações sem que saibamos que 
isso está acontecendo?

De onde começa nosso planejamento para que a organização possa funcionar 
de forma organizada e focada nos resultados pretendidos?

Vamos começar por entender a necessidade de formalização das empresas. 
O contrato social é o primeiro ponto burocrático que devemos nos preocupar, 
sendo que esse instrumento deve ser elaborado por um profissional competente 
para a elaboração e registro desse documento de constituição.

Esse documento é então registrado. Se for empresa de comércio nas Juntas 
Comerciais de cada estado. Se forem prestadoras de serviços, no cartório de 
registro de títulos e documentos. Preferencialmente também constar que é 
necessário o protocolo do contrato social nesses órgãos.
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Você concorda que a burocracia da legalização de uma 
empresa é importante para a formalização do negócio a 
ponto de abrir as portas para a expansão da empresa no 
mercado formal?

Depois do registro na Junta Comercial ou Cartório, fazemos a solicitação 
de inscrição no CNPJ junto à Receita Federal, a inscrição estadual, no caso de 
empresas comerciais, o pedido de alvará de funcionamento junto à prefeitura, 
além das demais licenças (bombeiro, sanitária) e licenças especiais no caso de 
empresas com operações que exijam Licença Ambiental, por exemplo.

Essa burocracia que fazemos questão de relembrar é a responsável pelo 
primeiro passo do planejamento empresarial, ou seja, sua devida legalização e 
preparação para o adequado funcionamento operacional e legal.

Uma empresa somente deve iniciar sua atividade a partir do registro adequado 
de sua constituição. As sociedades são formadas por pessoas físicas e jurídicas que 
se unem para explorar determinado ramos de atividade.

Agora que temos a empresa devidamente legalizada, podemos, então, passar 
para um segundo estágio em nosso planejamento e organização da empresa para 
seu funcionamento.

Precisamos planejar a atividade, a adequação ao mercado, os clientes, os 
fornecedores, enfim, estudar e planejar ações que envolvam todos os parceiros 
importantes que irão interagir – mais ou menos – com a empresa durante seu 
funcionamento.

É importante destacarmos que o profissional que cuida desses processos 
burocráticos da abertura de uma empresa é o contador. Ele não apenas 
cuida dos processos de abertura, mas é o responsável pelo controle 
patrimonial da empresa depois do início de sua operação.
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Uma vez que temos o mapeamento de nossos parceiros e de nosso mercado, 
podemos passar para outra área de fundamental importância para a sobrevivência 
empresarial. A identificação e administração do risco.

3. O planejamento empresarial envolve basicamente a busca 
de eficácia em sua operação, sendo que seu maior objetivo 
mais especificamente é:

a) Orientar a área financeira.

b) Orientar a área operacional.

c) Orientar a área de produção.

d) Orientar todas as áreas no sentido de atingirem os objetivos 
traçados.

Tão importante quanto compreendermos a atividade empresarial, é 
entendermos de forma aprofundada seu objeto de trabalho. Isso se dá a partir 
de um conjunto de informações que envolve sua operação e seu cotidiano. Os 
gestores deverão responder quais os motivos pelos quais a empresa opera e quais 
as melhores práticas que contribuirão para a gestão empresarial.

Os riscos envolvidos em sua atividade serão identificados a partir desse 
levantamento informacional completo.

Você concorda que qualquer atividade desenvolvida no 
mercado envolve algum nível de risco? Precisamos lidar com 
eles ou seria possível evitá-los?

Em síntese, deve constar no planejamento que ao lidar com os riscos a empresa 
sabe como minimizá-los, evitando que a organização esteja demasiadamente 
exposta a riscos que possam ser minimizados.
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A ausência de cálculos envolvendo a mensuração das incertezas na vida 
das empresas pode colocá-la em caminhos perigosos que poderão até mesmo 
comprometer sua saúde financeira e econômica.

O profissional que será responsável pelo planejamento empresarial deverá 
expor para as organizações os desafios que elas encontrarão em sua operação, 
bem como as variáveis que podem influenciar positivamente ou negativamente 
em sua continuidade.

Podemos considerar que o planejamento empresarial pode determinar o 
sucesso ou insucesso de um empreendimento, portanto, gastarmos tempo e 
recursos nessa etapa é fundamental.

A identificação prévia dos desafios que a empresa enfrentará contribui para 
que ela possa enfrentá-los munida de informações que aumentem as chances de 
superá-los de forma eficaz.

Você viu nessa unidade que a empresa é um sistema aberto 
e dinâmico e que é dividida em vários subsistemas que 
interagem entre si. A empresa também interage com o meio, 
modificando-se a adaptando-se às mudanças ocorridas a 
todo o momento.

4. Planejamento empresarial é um processo que deve 
necessariamente envolver:

a) Todas as pessoas que de alguma forma tenham contato 
com o objeto que está sendo planejado.

b) Exclusivamente a presidência e diretoria por se tratar de 
quem decide.

c) Somente o pessoal que tem contato com clientes.

d) Somente o pessoal da linha de produção.
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Vimos  que a Teoria Geral dos Sistemas contribuiu 
importantemente para a compreensão da empresa como 
sistema, uma vez que ela orienta o estudo das partes, respeitando 
sua relação com o todo e com os demais subsistemas.

Foi possível entendermos que os indicadores de desempenho 
representam instrumentos de avaliação da organização e que 
são classificados em indicadores financeiros e indicadores não 
financeiros.

Os indicadores financeiros carregam a característica de medir 
fatos ocorridos, enquanto os não financeiros permitem análises 
de prevenção.

Foi apresentado o Balanced Score Card – BSC que representa 
uma metodologia que visa ao equacionamento dos indicadores 
financeiros e não financeiros, tendo em vista não apenas a avaliação 
da eficácia dos fatos passados, mas também o foco nas tendências.

Vimos que os tipos de avaliação sob os quais uma organização 
se submete são de forma geral: avaliação de desempenho 
financeiro e avaliação do desempenho não financeiro. Esses 
últimos são aqueles voltados para os aspectos que extrapolam 
as medidas financeira mais utilizadas.

O desempenho da organização pode ser agrupado por áreas 
ou pelo todo empresarial (global) de acordo com a necessidade. 
Destacamos que o desempenho empresarial depende da escolha 
dos indicadores que melhor se adaptem à sua realidade, tendo em 
visa que cada organização possui suas próprias características.

Vimos ainda que o orçamento de produção é fundamental para 
se antecipar possíveis problemas futuros, bem como permitir a 
avaliação de projetos de investimentos. O orçamento foi tratado 
como algo que vem exigindo maior participação de todos e 
deve ser flexível para se adequar às mudanças no decorrer de 
sua realização.

O planejamento empresarial foi tratado como algo fundamental 
para garantir o bom andamento das atividades organizacionais 
e responsável por orientar as ações dos indivíduos que 
compõem a organização.

Tivemos a oportunidade de aprender que a empresa, no sentido 
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de proporcionar maior eficácia aos processos produtivos, 
necessita de um constante processo de otimização dos 
processos.

Vimos que o processo de otimização passa necessariamente 
pelo escalonamento das etapas que compõem o processo 
produtivo e colocá-lo na ordem mais adequada gera a melhoria 
do resultado final.

Além da colocação adequada dos processos – um após o 
outro – vimos que otimizar os recursos disponíveis em prol 
do objetivo final da produção também representa um aspecto 
fundamental voltado para a melhoria dos processos e aumento 
da eficácia produtiva.

Esses aspectos que abordamos recebem o nome de ordenamento 
da produção que faz parte do planejamento empresarial.

Todo o planejamento passa pela busca de melhorias em todas as 
áreas e em todos os subsistemas empresariais para que na soma 
representem um resultado mais eficaz para a organização.

Agora que você concluiu o estudo dessa unidade que tal nos 
aprofundarmos em alguns temas que foram aqui tratados?

Vá até um buscador de internet e procure por trabalhos recentes 
que contemplem a discussão sobre a importância do orçamento 
para o controle empresarial. Você pode utilizar palavras-chave, 
como: orçamento empresarial, orçamento para gestão, gestão 
orçamentária entre outras.

Depois de selecionar alguns trabalhos, leia e aponte os principais 
aspectos relacionados ao tema. Procure sintetizá-los e depois 
refletir porque o orçamento é importante para as organizações.

Agora vá até o fórum e apresente suas considerações sobre 
esse importante tema, principalmente no que se refere às 
contribuições para a gestão das empresas e demais organizações. 
Bom trabalho!
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1. Quando afirmamos que todas essas partes necessitam 
estar devidamente interligadas, bem como inter-
relacionadas de forma a contribuírem e garantirem sua 
existência e principalmente sua continuidade, estamos nos 
referindo mais especificamente à:

a) Característica de um sistema, exceto quando nos 
referimos às empresas.

b) Característica de um sistema, inclusive do sistema 
empresa que é considerado aberto e estático.

c) Característica de um sistema, inclusive do sistema 
empresa que é considerado aberto e dinâmico.

d) Característica de um sistema, inclusive do sistema 
empresa que é considerado fechado e estático.

2. Ao afirmarmos que o sistema empresa possui subsistemas, 
estamos reconhecendo que ela opera a partir do inter-
relacionamento desses subsistemas. Nesse sentido, aquele 
subsistema que representa o conjunto de todos os 
elementos materiais que compõem a empresa e que estão 
organizados em prol de garantir seu funcionamento de 
forma eficaz e eficiente é o:

a) Subsistema físico.

b) Subsistema institucional.

c) Subsistema social.

d) Subsistema informacional.

3. Analise o conceito: é o processo ou conjunto de decisões 
pelo qual se determinam a sequência pela qual se executará o 
processo de produção, bem como se definirão os respectivos 
meios necessários para que ele ocorra da forma mais eficaz 
possível. A qual processo ele se refere mais especificamente?
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a) Orçamento.

b) Planejamento estratégico.

c) Ciclo de produção.

d) Ordenamento da produção.

4. O tipo de orçamento cuja projeção se dá tomando como 
base o orçamento imediatamente anterior realizado é mais 
especificamente:

a) Base zero.

b) Incremental.

c) Estático.

d) Kaizen.

5. Analise o conceito: refere-se aos aspectos de prazos de 
pagamento, bem como de recebimento dos montantes 
envolvidos com as atividades de comercialização dos produtos 
e serviços. Ele se refere mais especificamente:

a) Ao desempenho econômico.

b) Ao desempenho da produção.

c) Ao desempenho financeiro.

d) Ao desempenho de marketing.
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Esta seção começará estudando os fundamentos centrais da gestão 
de custo e, por conseguinte, os métodos de custeio para mensuração do 
custo de produção. Além disso, será abordada a análise de custo, volume 
e lucro, pois ela pode proporcionar informações contábeis e financeiras 
para que a empresa possa tomar decisões estratégicas, a fim de garantir 
a competitividade da organização.

Seção 1 | Gestão de Custos Empresarial

Objetivos de aprendizagem: Um dos objetivos centrais desta unidade é 
compreender as formas de custeios em uma organização e analisar como 
a gestão de custos é uma ferramenta para tornar a empresa competitiva em 
aspectos financeiros e mercadológicos.

Para que se possa alcançar estes objetivos, esta seção começa tratando 
dos conceitos fundamentais para administração de custos, posteriormente 
apresentará os métodos de custeios e ainda a análise custo, volume e lucro 
que possibilitam tomar algumas decisões estratégicas.

Outro objetivo desta unidade é analisar quais as técnicas existentes para 
a formação do preço de venda para um produto ou serviços com base nos 
parâmetros de custos e despesas de produção de uma organização.

Leuter Duarte Cardoso Junior

Unidade 2

GESTÃO DE CUSTOS E 
FORMAÇÃO DO PREÇO 
DE VENDA
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Para a formação do preço de venda, um gestor deverá ter 
conhecimentos sobre a administração de custos e despesas da empresa, 
uma vez que estes irão compor o preço final de um produto ou serviço 
e também podem influenciar em uma elevação ou redução dos preços. 
Portanto, esta unidade terá como proposta apresentar os fundamentos 
da gestão de custos e a formação do preço de venda.

Seção 2 | Formação do Preço de Venda
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Introdução à unidade

É muito importante que um gestor de empresas tenha, no seu arcabouço 
de técnicas administrativas e gerencias, conhecimentos suficientes para tomar 
decisões estratégicas para os custos, despesas e preços do seu portfólio de 
produtos e serviços, uma vez que toda organização busca ter a maior eficiência 
possível nas suas atividades econômicas. 

Esta unidade irá tratar de assuntos ligados à gestão de custos e preços voltada 
para gestores e estudantes que buscam compreender e aplicar as técnicas de 
gerenciamento de custos de uma empresa e ainda como formar preços de venda.
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Seção 1

Gestão de Custos Empresariais

Ter conhecimento sobre a gestão de custos é imprescindível para que uma 
organização possa manter sua competitividade no mercado e, com isso, ter 
crescimento sustentável. Por esta razão, iremos abordar os fundamentos e os 
principais métodos para mensuração de custos de uma organização.

1.1 TERMINOLOGIAS CONTÁBEIS

Conforme Pinto et al. (2008), podem existir diversas terminologias no ambiente 
contábil de custos, assim sendo, podemos elencar as mais relevantes: gastos, 
investimentos, custo, despesa e perda.

Gastos – dispêndio financeiro para adquirir a propriedade de um bem ou 
serviço. Cabe ressaltar que normalmente este dispêndio é financeiro, porém ele 
pode ser representado por um bem tangível (físico) ou intangível (não é um bem 
material). São exemplos:

• Gastos com salários e encargos sociais dos funcionários da unidade fabril.

• Gastos com aquisição de produtos para revenda.

• Gastos com aquisição de matérias-primas para elaboração de um bem.

• Gastos com energia elétrica.

• Gastos com limpeza predial.

• Gastos com serviços de consultoria financeira.

Investimentos – são bens adquiridos pela empresa para serem utilizados como 
recursos e/ou estrutura empresarial para elaboração de produtos finais e/ou 
serviços para seus clientes. São exemplos:

• Aquisição de máquinas equipamentos.

• Aquisição de prédios.

• Despesas pré-operacionais.
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• Aquisição de marcas e patentes.

• Compra de matéria-prima. 

Custos – recurso utilizado para a produção de um produto ou um serviço. Assim 
sendo, podemos compreender os custos como o dispêndio total para fabricação 
de um produto ou serviço. São exemplos:

• Salário dos operários na linha de produção.

• Matéria-prima consumida para a produção de um bem.

• Aquisição de mercadorias para revenda.

• Materiais secundários para produção de um bem (óleos, produtos de limpeza, 
luvas etc.).

• Gastos com seguros da fábrica.

• Depreciação.

• Gastos com limpeza do prédio fabril.

Despesas – são os gastos que não estão associados diretamente à produção de um 
bem ou serviço. Imagine a produção de calças jeans em que há funcionários na linha 
produção das calças e também há funcionários que estão vendendo (vendedores) 
estas calças para os clientes. Desta forma, podemos determinar que o salário do 
funcionário na linha produção é custo, pois ele participou do processo de produção, 
por outro lado, o salário do vendedor é despesa, uma vez que ele não participou da 
produção da calça. Ainda podemos observar outros exemplos de despesas:

• Despesas com a sede administrativa (água, luz etc.).

• Gastos com combustíveis e alimentação do pessoal de vendas.

• Alugueis e seguros da sede administrativa.

Perda – é um gasto que ocorre por um evento que está fora do controle da 
empresa. Podemos exemplificar as perdas em função de algumas situações:

• Incêndio.

• Enchente.

• Greves dos operários.

• Tornados.

Ainda podem ocorrer perdas em função de processos gerencias mal 
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administrados. São exemplos:

• Uma indústria de estamparia que aproveita apenas 80% da chapa de aço e 
considera 20% como perda técnica.

• O alfaiate que considera como custo o preço do pano total sem se importar 
com os retalhos. 

Observe que custo é o gasto envolvido diretamente com o processo de 
produção de um produto e despesas não está ligado a este processo, 
pois normalmente são atividades secundárias a produção. Por exemplo, 
setor administrativo da empresa.

Custos Externos

Toda atividade econômica requer fatores de produção e sendo estes limitados no 
meio ambiente, seu preço é formado pela sua escassez e as expectativas dos agentes 
econômicos. Como estes fatores são limitados na natureza, qualquer retirada irá gerar 
momentaneamente um déficit para o meio onde estava colocado este fator, por isso 
em processos industriais modernos há a contabilidade do custo externo, isto é, como 
as empresas irão recompor os fatores de produção retirados do meio ambiente. 

Por exemplo, uma empresa de celulose que retira da natureza árvores para seu 
processo industrial, deverá ter um passivo ambiental para replantio destas árvores 
e ter sustentabilidade no longo prazo. Desta forma, além dos custos privados de 
produção deveremos contabilizar os custos externos.

 Custos Privados 

Os custos privados são os custos de produção para se produzir certa quantidade 
de mercadoria ou serviço, assim este custo está relacionado ao processo interno 
de produção.

Custo Social

CT = Custos Privados + Custo Externo
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O custo social se refere aos custos de produção de mercadorias e serviços 
mais os custos externos que o processo de produção gera ao longo do tempo. 
Assim sendo, o custo social é o somatório de todos os custos. É importante que as 
empresas saibam como contabilizar os custos externos, visto que as leis ambientais 
estão cada vez mais rígidas e o mais relevante é que o processo industrial ineficiente 
tem um maior custo externo e interno. Deste modo, ter uma boa gestão ambiental 
na empresa é crucial para a minimização dos custos externos.

 Custo de Oportunidade 

Sob o ponto de vista econômico, custo de oportunidade é o melhor uso do capital 
para atividade econômica com o melhor retorno econômico e financeiro. Assim, este 
custo representa a melhor alternativa para o emprego do capital na produção. 

Para exemplificar, quando um empresário opta por produzir mercadorias ou 
investir seu dinheiro no banco, ele estará tomando a decisão a partir do custo de 
oportunidade que neste caso pode ser a taxa de juros básica. Assim, se a taxa de 
juros for superior à rentabilidade da produção de mercadorias o empresário irá 
aplicar seu dinheiro no banco, logo se a rentabilidade da produção for superior à 
taxa de juros, o empresário irá fabricar mercadorias.

Custos implícitos 

O custo implícito é determinado no processo interno de produção. Quando o 
empresário definir quanto é o seu pró-labore, o retorno de seu capital empregado 
na empresa e assim por diante. Este custo será planejado e formado pelos 
administradores do capital.

Custos Explícitos 

Estes são determinados pelo mercado, com isso o empresário não tem a 
possibilidade de determinar seu valor. Os custos de mão de obra, matéria-prima, 
energia, material de limpeza, material de reposição, máquinas e equipamentos são 
todos determinados fora do processo de produção.

O custo de oportunidade de um empresário pode estar em 
função das oscilações da taxa básica de juros?



Gestão de Custos e Formação do Preço de Venda

U2

65

Custo de Produção: Curto e Longo Prazo

Curto prazo: no curto prazo todos os custos dos fatores variáveis se modificam, 
porém o custo do fator fixo não se modifica. Neste período, somente os fatores 
variáveis irão oscilar, com isso a capacidade instalada de uma empresa não irá 
aumentar ou diminuir como seus custos, pois é um fator fixo.

Longo Prazo: é um período suficiente para alterar todos os custos de produção, 
tanto o custo fixo quanto o custo variável. No longo prazo a capacidade instalada 
poderá ser modificada e assim, o tamanho da empresa poderá ser reajustado.

Custos Totais

Custo Fixo: é o custo constante e permanente na empresa no curto prazo, 
com isso se a empresa não produzir unidade de mercadoria ou serviço este custo 
será contabilizado desde o início até o final do processo de produção. Exemplo: 
aluguel, segurança etc.

Custo Variável: é todo o custo que oscila conforme o tamanho da produção no 
curto e longo prazo, assim este custo será gerado a partir da produção da primeira 
unidade de um bem ou serviço final. Desta forma, se a produção for nula não há 
custo variável.

1.3 CLASSIFICAÇÕES DE CUSTOS

Como já foram apresentadas as principais terminologias da área de contabilidade 
de custos, vamos agora estudar as classificações de custos que uma organização 
deve adotar no processo de gerenciamento de custos. Deste modo, o foco do estudo 
neste momento é compreender as classificações possíveis dos custos de produção.

Custos Diretos

Custos diretos estão diretamente correlacionados aos custos de produção de 
um produto ou serviço. Assim sendo, podemos entender este tipo de custo como 
apenas aqueles gastos para produção de um bem. Por exemplo, para se produzir 
um sapato masculino é necessário couro, borracha, linha, tinta e outras matérias-
primas que poderão ser utilizadas para fabricação do sapato. Portanto, estes custos 
são denominados diretos, pois estão associados à produção do produto em si. 
Ainda é possível compreender a existências dos seguintes custos diretos:

• Mão de obra direta: é o custo com os operários utilizados diretamente na linha 
de produção do sapato.
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• Material de embalagem para o produto.

• Depreciação das máquinas e equipamento da produção.

Os custos diretos podem ser diretamente (sem formas de rateio) 
alocados aos produtos, é preciso apenas existir uma medida de 
consumo (quilos, horas de mão de obra ou de máquina, quantidade de 
força consumida etc.).

Custos Indiretos

Os custos indiretos são aqueles que não podem ser encontrados diretamente 
nos produtos ou serviços e, por esta razão, necessitam de rateios para fazer a 
sua apropriação (veremos os sistemas de rateio nas próximas seções). Todos 
os produtos que não fornecem condição de uma medida exata precisam ser 
estimados para sua alocação.

 Imagine a produção de camisetas em uma fábrica qualquer que necessite 
constantemente de limpeza na área industrial e manutenção das máquinas. Estes 
dispêndios poderão ser classificados como custos indiretos, visto que eles não estão 
diretamente na produção do produto e, apenas serviram de auxílio e/ou apoio para 
a produção da camiseta. Podemos ainda compreender outros exemplos, tais como:

• Salários de chefes de supervisão de equipes de produção.

• Aluguel da fábrica.

• Segurança do prédio industrial

Na prática, a distinção de custos em diretos e indiretos, além de sua 
natureza, considera também relevância e o grau de dificuldade de 
sua mensuração. Por exemplo, o gasto de energia elétrica pode ser 
considerado um custo direto, porém em função das dificuldades de 
medição de consumo de energia elétrica por produto é feito um rateio 
do consumo total de energia com os produtos que vieram a consumi-la.
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/simuladocontabil/custos-
diretos-indiretos>. Acesso em: 31 out. 2014.
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Custos Fixos

Os custos fixos não sofrem variações em função do volume de produção de 
uma empresa. Assim, se uma empresa produzir zero unidade de um produto, o 
custo fixo estará presente na contabilidade de custos da empresa. Por exemplo, o 
valor do aluguel de um prédio fabril não sofre variações no seu valor se a empresa 
aumentar ou reduzir seu volume de produção, ou seja, ele é fixo e independente 
do volume de produção. 

Podemos ainda considerar os seguintes exemplos:

• Imposto predial.

• Salários de vigias e porteiros da fábrica.

• Prêmios de seguro.

Custos Variáveis

Ao contrário dos custos fixos, os custos variáveis estão atrelados às oscilações 
do volume de produção. Por exemplo, um aumento do volume de produção eleva 
os custos variáveis e uma redução leva à queda dos custos variáveis. Deste modo, 
podemos determinar como custos variáveis os seguintes exemplos:

• Materiais diretos (matéria-prima).

• Gastos com horas extras na produção.

• Horas de trabalho por operário.

1.4 CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS 

Conforme Bruni e Famá (2003), da mesma forma que é possível classificar 
os custos em função do volume de produção, é possível também classificar as 
despesas de uma organização da seguinte forma: 

Despesas Fixas: Não variam em função do volume de produção ou vendas. 
Exemplo: aluguel e seguro da loja que vende produtos da fábrica.

Despesas Variáveis: A variação está em função do volume de vendas. Exemplo: 
comissão de vendedores e gastos com fretes para entrega de produto ao cliente final.

Diferenciação entre custos e despesas

Para aspectos gerencias e de contabilidade é preciso diferenciar como os 



Gestão de Custos e Formação do Preço de Venda

U2

68

custos e despesas são classificados e apurados dentro de uma organização. A 
diferença entre custos e despesas está no seu envolvimento com a produção do 
produto ou serviço, visto que todo o dispêndio incorrido para produzir um produto 
ou serviço é considerado custo. Por exemplo:

Custos Para Produção de Cadeiras:

• Matéria-prima (madeira, parafusos, tinta etc.).

• Salário do funcionário que está linha de produção da cadeira.

• Energia consumida para produção da cadeira.

Por outro lado, as despesas não estão envolvidas diretamente com o processo 
de produção, ou seja, são atividades de suporte à produção da cadeira. Por 
exemplo: o salário do pessoal administrativo, comissão de vendedores, energia e 
limpeza do prédio da administração e outros.

1.5 ANÁLISE DOS CUSTOS, DESPESAS, PREÇO E LUCROS 

Os custos são integrados a cada estoque de produção de acordo com as suas 
devidas classificações, até o período de tempo em que o produto é comercializado. 
Após este período este custo passa a estar incorporado no demonstrativo de 
resultados do exercício, com a denominação de custo do produto vendido 
(CPV), custo das mercadorias vendidas (CVM) ou custo dos serviços prestados ou 
vendidos (CSP ou CSV). 

As despesas, por sua vez, são contabilizadas nos resultados, por isso não 
estão incorporadas nos estoques. Em aspectos gerencias, podem ser atribuídas 
aos produtos como forma de analisar os dispêndios e os lucros unitários de um 
portfólio de produtos e serviços.

Com os custos e despesas contabilizadas no resultado, podemos formar a 
equação receita e lucro:

Equação Receita : R = Q X P

Onde:

R = Receita

Q = Quantidade produzida ou serviço prestador

P = Preço
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Equação Lucro: L = R – C – D 

L = lucro 

C = Custo

D = Despesa 

Margem percentual de Lucro: L(%) = L/R

Exemplo: A fábrica de refrigerantes Refrescos Bom vende seus produtos por 
um preço unitário a $ 3,00. Os custos unitários da empresa são iguais a $ 1,80, as 
despesas unitárias são iguais a $ 0,60. Pede-se para calcular a margem de lucro da 
empresa em unidades monetárias e em percentual. 

Resposta: L(%) = 0,60/3,00 = 0,2 ou 20% 

1.6 PRINCÍPIOS DE CUSTEIO

1.6.1 Custeio por absorção integral

Neste sistema, a totalidade dos custos (Custos Fixos e Variáveis) são alocados 
entre todos os produtos e serviços comercializados. Este método é exigido pela lei 
das sociedades anônimas, veja o modelo abaixo de custeio integral:

Demonstrativo de Resultado:

(+) Vendas Brutas 

(-) Impostos, devoluções, abatimentos

 = Vendas líquidas

(-) Custos dos produtos vendidos – CPV

 = Margem bruta

(-) Despesas operacionais

 = Resultado operacional antes do resultado financeiro

(+/-) Resultado financeiro

 = Resultado operacional líquido

(+/-) Perdas e ganhos não operacionais

 = Lucro antes do imposto de renda

(-) Imposto de renda e contribuição social

 = Lucro líquido
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Calculo do custo por absorção: Custos = (custos fixos + custos variáveis) / 
Produção do período

Exemplo: A Empresas RG, em um determinado mês, produziu 80.000 unidades. 
Os custos totais do período atingiram $ 1.400.000,00. Qual é o custo do produto 
de acordo com o custeio por absorção integral?

Resultado: Custo unitário (por produto) será $ 17,50 (1.400.000,00/ 80.000)

1.6.2 Custeio variável 

No custeio variável somente os custos variáveis são relacionados aos produtos, 
sendo os custos fixos considerados como custos do período e não alocados para 
a determinação do custo total do produto.

Exemplo: A Empresa RG, em um determinado mês, produziu 80.000 unidades. 
Os custos totais do período atingiram $ 1.400.000, sendo $ 1.000.000 custos fixos 
e $ 400.000 de custos variáveis. Qual é o custo do produto de acordo com o 
custeio variável?

Resultado: O custo variável considera apenas $ 5,00 (400.000/80.000) como 
sendo custos do produto. O restante ($ 1.000.000) é custo do período.

1.6.3 Custeio por absorção ideal

No custeio por absorção ideal, todos os custos (fixos e variáveis) também são 
computados como custos do produto. Porém, custos relacionados com insumos 
usados de forma não eficiente (desperdícios) não são distribuídos aos produtos.

Exemplo: A Empresa RG possui capacidade para produzir 500.000 produtos e, 
em um determinado mês, produziu 380.000 unidades. Os custos fixos do período 
somam um total de $ 4.000.000 e os custos variáveis são R$ 7,00 por unidade, 
totalizando, então, $ 2.660.000 (7X380.000) no período. Quais são os custos dos 
produtos de acordo com o custeio ideal?

Resultado: Como a capacidade é para 500.000 unidades o uso eficiente da 
estrutura de produção resultaria em um custo fixo de $ 8/un. ($ 4.000.000/500.000 
um.). Então, o custeio por absorção ideal alocaria $ 13,00 (7+8) por item produzido. 
O montante que não foi produzido, $ 960.000 (20.000X10), corresponderia aos 
desperdícios do período.

Custeio Integral X Custeio Ideal 

Analisar a participação dos desperdícios em um processo de produção é 
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fundamental para que uma organização possa melhor avaliar quais são os custos 
reais por produto e, além disso, eliminar os desperdícios que podem ocasionar 
prejuízos. Para que possamos melhor entender o custeio ideal, iremos confrontar a 
metodologia dos custos por absorção integral com a metodologia do custeio ideal.

Exemplo: Imagine que a Empresa RYY tenha um preço de Venda de $ 48,00/
un., e ainda o custo de $ 46,50 para o método de custeio integral. Analise as 
informações financeiras para acompanhar a situação da empresa:

Custeio Integral

Unitário ($ /un.)

Preço 48,00

Custo 46,50

Lucro 1,50

Custeio Ideal

Unitário ($ /un.)

Preço 48,00

Custo 46,50

Lucro Potencial 7,50

Desperdício 6,00

Lucro 1,50

Situação (T+1): Suponha que o acirramento da concorrência fez com que os 
preços diminuíssem para $ 46,00 un. Assim sendo, qual será o resultado operacional 
da empresa? (Análise os resultados por meio do custeio integral e custeio ideal).

Custeio Integral

Unitário ($ /un.)

Preço 46,00

Custo 46,50

Resultado: prejuízo (0,50)
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1.6.4 Precificação em função do custeio

Na forma tradicional os preços são marcados em função dos custos (fixos e 
variáveis) mais uma taxa de lucro definida pelo empresário, com isso, pode-se 
representar o preço pela seguinte equação: 

Preço = Custo + Lucro

Todavia, considerando uma estrutura de mercado, no qual o número de 
empresas tem a capacidade de atender à demanda (ambiente competitivo), os 
preços são determinados pela lei da oferta e procura, e por esta razão o preço 
passa a ter uma nova equação:

Lucro = Preço - Custo

1.6.5 Determinação do preço por mark-up

Mark-up é um fator que aplicado ao custo de um produto ou serviços passa 
a determinar o seu preço de venda no mercado. Um mark-up pode ser formado 
pelos seguintes componentes: impostos, despesas operacionais e taxa de lucro. 
Na seção 2, sobre formação do preço de venda, iremos estudar com uma maior 
profundidade este assunto. Nosso objetivo é apenas introduzir os fundamentos da 
formação do preço de venda para melhor compreender os sistemas de custeio.

Custeio Ideal 

Unitário ($ /un.)

Preço 46,00
Custo 46,50

Lucro Potencial 6,00

Desperdício 6,00

Resultado: prejuízo (0,50)
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1. A Empresa SG faz um único produto, sendo o custo total de 
$ 8,00/un., uma vez que os custos fixos representam $ 3,00/
un, e os custos variáveis $ 5,00/un. A capacidade máxima 
de produção de produção é 5.000 unidades e na presente 
situação a empresa está utilizando toda a sua capacidade de 
produção, visto que vende tudo o que produz. O preço de 
venda é determinado fixando-se uma margem de 50% sobre o 
custo (mark-up = 1,5). Desta forma, qual é o preço de venda?

a) $ 8,00.

b) $ 11,50.

c) $ 12,00.

d) $ 12,50.

1.6.6 Custeio pelo custo padrão

O foco do uso de um sistema se baseia no custo padrão para definir um padrão 
de desempenho para os custos, isto é, fixar quais deveriam ser os volumes totais de 
recursos utilizados na produção de um determinado produto ou serviço.

Exemplo: A empresa Internacional S. A. determinou os seguintes padrões para 
sua principal matéria-prima e para a mão de obra direta:

Matéria-prima (MP): 6 kg/un. a $ 12/kg.

Mão de obra direta (MOD): 9 horas/un. a $ 6/h.

Informações sobre o processo de produção:

• A produção do período foi de 15.000 unidades. Para isso, foram utilizados 
12.000kg de matéria-prima (MP) e 46.500 horas de mão de obra direta. 

• Durante o período, foram comprados 150.000 kg de MP, ao custo total de 
$ 615.000. 

Considerando esses dados, pede-se para determinar as variações de MP e MOD.

Resolução:
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Custo matéria-prima

Custo padrão MP = 12 x 30.000 = $ 360.000

Custo real MP = 12,3 x 36.000 = $ 442.800

Variação Total ∆MP = 360.000 – 442.800 = ($ 82.800)

Variação devida ao preço ∆P = 36.000 (12 – 12,3) = ($ 10.800)

Variação devida à quantidade ∆Q = 12 (30.000 – 36.000) = ($ 72.000)

1.6.7 custeio por centro de custos 

O fundamento central desse método é a separação da empresa em centros 
de custos. Deste modo, os custos são alocados aos centros por meio de critérios/
rateios para a distribuição e, posteriormente, repassados aos produtos e serviços 
de acordo com rateios definidos pela empresa.

Conforme Bruni e Famá (2003), as etapas básicas deste método são: 

1. Separação dos custos em itens.

2. Divisão da empresa em centros de custos.

O custo padrão pode ser uma forma de determinar o uso eficiente de 
insumo em uma atividade produtiva, pois este sistema pode determinar 
os consumos padrões e os recursos de produção.

Como o custo padrão pode auxiliar a empresa a manter uma 
eficiência produtiva e, com isso ser competitiva frente aos 
seus concorrentes de mercado?
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3. Identificação dos custos com os centros (distribuição primária).

4. Distribuição dos custos centros indiretos até os diretos (distribuição secundária).

5. Distribuição dos custos dos centros diretos aos produtos (distribuição secundária).

Exemplo: A empresa Surf Bom utiliza o método dos centros de custos como 
uma forma para medir os seus custos de transformação. A empresa é divida em 
quatro centros: administração geral, manutenção, usinagem e montagem. Os 
custos estão divididos em: salários, energia elétrica, depreciação e materiais de 
consumo da seguinte forma:

Tabela 2.1 | Custos de Produção da Empresa

Custos contabilizados pela empresa

Itens R$ 

Salários                                   5.000,00 

Materiais de consumo                                   2.000,00 

Depreciação                                   1.000,00 

Energia elétrica                                   500,00 

Total                                                    8.500,00 

Fonte: O autor (2014).

A empresa importa dois modelos de pranchas para surf semimanufaturadas e 
realiza o processo final de fabricação na sua unidade industrial. Assim sendo, a Surf 
Bom, produz dois modelos de pranchas (PX e PY). No processo de produção estes 
dois produtos passam por dois processos: pintura e acabamento final. 

Tabela 2.2 | Tempo de Produção por Centro

Produto Tempo de pintura Tempo de acabamento final (h/un.)

PX 0,9 0,1

PY 0,1 1,4

Fonte: O autor (2014).

No mês de dezembro a empresa apresentou os seguintes dados:



Gestão de Custos e Formação do Preço de Venda

U2

76

Dados
Centros de Custos

Adm. Manut. Usin. Mont.

Potencia Instalada (HP) 5 10 30 5

Valor dos Equipamentos (R$ ) 800 7200 8000  

Materiais Requisitados (R$ ) 200 450 500 850

Salários 2.500 500 1500 500

Nº Funcionários 5 5 15 30

Tempo de Manutenção (h)     108 12

Produção P1 (unidades)     200 200

Produção P2 (unidades)     100 100

Por meio dos dados da produção das pranchas modelos PX e PY, vamos calcular 
o custo para cada um deles por meio do sistema de “custeio por centro de custos”.

O objetivo central deste sistema é transferir os custos indiretos para centros 
com custos diretos (envolvidos diretamente na fabricação dos produtos) como é o 
caso da pintura e acabamento final. A primeira etapa para distribuição dos custos 
indiretos para os centros com custos diretos é determinar as bases de rateio.

Podemos notar na tabela abaixo que para o item salários a base de rateio é 
direta, ou seja, já está determinada por centro de custos. Para energia elétrica, a 
base de rateio é a potência instalada, para a depreciação é o valor de cada bem e 
para matérias de consumo foi uma base direta também.

Matriz de custos pela distribuição primária e secundária

Item de Custo R$ Base Distr. Adm. Manut. Pintura
A c a b . 

Final

Salários 5000 Direto 2500 500 1500 500

Energia Elétrica 500 Potencia 50 100 300 50

Deprec. 1000 Valor 50 450 500  

Mat. Consumo 2000 Direto 200 450 500 850

2800 1500 2800 1400

     Nº de Funcionários --> 280 840 1680

1780 3640 3080

     Tempo de Manutenção --> 1602 178

5242 3258

Com a definição das bases de distribuição, podemos fazer a primeira distribuição, 
ou seja, alocar os custos e despesas indiretas nos centros de custos administração, 
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Tabela 2.3 | Distribuição de Custos por Produtos da Empresa Fh em Março

Fonte: O autor (2014).

Centro Pintura Acabamento Final

Custo Total ($ ) 5.242,00 3.258,00

Produção Equivalente (h) 190 160

Custo Unitário (R$ /h) 27,59 20,36

É possível notar que na tabela 2.3 se gastou 190 horas em pintura e 160 horas 
em acabamento final para produção de ambos os produtos. Deste modo, o custo 
unitário em cada centro foi de $ 27,59 na pintura e $ 20,36 no acabamento final. Com 
o custo da hora em cada centro, pode-se determinar o custo para cada produto. 

Na tabela 2.4 é possível verificar o custo de cada produto, considerando o tempo 
que foi gasto em cada um destes centros para produção das pranchas. Deste modo, 
o custo do modelo da prancha modelo PX é $ 26,87 e da PY $ 31,27. Estes resultados 
foram encontrados a partir do tempo gasto em cada centro de custo para produção 
de cada prancha e o valor da hora de cada trabalho em cada centro.

manutenção, pintura e acabamento final. O nosso objetivo final é alocar todos os 
custos indiretos nos centros com custos diretos, por isso ainda precisamos alocar 
os custos da administração e manutenção para os centros com custos diretos 
(pintura e acabamento final).

Para realizar este procedimento, é preciso determinar as bases de rateio para 
distribuição dos custos da administração e manutenção com pintura e acabamento 
final. Para a distribuição dos custos da administração com os demais foi determinado 
que o “número de funcionários” foi a base de rateio e posteriormente quando estes 
estiverem alocados nos demais é determinado que o “tempo de manutenção” é a 
base de rateio para distribuição dos custos do centro manutenção para o centro 
pintura e acabamento final.

Com a distribuição de todos os custos nos centros de pintura e acabamento 
final, iremos determinar o custo por hora em cada centro de custo e com este 
resultado determinar o custo por produto. Para que se possa determinar o custo 
da hora em cada centro, vamos considerar o consumo de total de horas em cada 
centro para produção de PX e PY.

Tabela 2.4 | Custo Unitário dos Produtos

Fonte: O autor (2014).

Produto Pintura Acabamento Final Custo Unitário

Px 24,83 2,04 26,87

Py 2,76 28,51 31,27
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1.6.8 Custeio baseado em atividades (abc)

O método de Custeio Baseado em atividades (ABC – abreviatura do inglês “Activty 
Based Costing”) se originou da tentativa de melhorar a qualidade da informação 
contábil para tomada de decisões, principalmente com a produtividade da força de 
trabalho e da definição do mix ideal de produção. Além disso, buscou-se eliminar 
as limitações impostas pelos sistemas tradicionais de custeio.

O interesse principal do método ABC é o núcleo dos gastos indiretos, 
independentemente de ser composto por custos ou despesas, fixos ou variáveis 
pelos objetos de custo, o que possibilita a análise de cada objeto de custo após a 
mensuração dos gastos totais, sejam eles referentes à produção ou à administração.

O método ABC utiliza direcionadores de custos (cost drivers) para definição do 
custo unitário de uma atividade. O gerador de custos está relacionado a uma ou 
mais atividades, que provoca sua ocorrência, como, por exemplo:

• Número de setups (preparação das máquinas e equipamentos para produção 
de um produto).

• Número de clientes.

• Quantidade de ordens de compras.

• Distância percorrida entre localidades.

Exemplo: A empresa BBL utiliza duas matérias-primas (M501 e M502) e fabrica 
três produtos (B09, B10 e B11). Os produtos B09 e B11 utilizam 1 de M501, por 
outro lado o produto B11 usa 1 unidade de B10. As matérias-primas têm o valor 
de $ 10,00 por unidade. A M501 e M502 foram recebidas em lotes de 200 e 20 
unidades, respectivamente, o que totalizou 51 e 10 lotes. A produção de B09 é em 
lotes de 200 unidades, enquanto B10 e B11 são produzidos em conjuntos de 20 
unidades. A tabela abaixo tem mais dados sobre a produção:

Tabela 2.5 | Dados Operacionais da BBL

P1 P2 P3 Total

Produção e Vendas (unidades) 10.000 200 200 10.400

Custo de MP ($ /un) 10,00 10,00 10.000 104.000

Horas de MOD (h/un) 0,6 0,6 0,6 6.240

Custo de MOD ($ /un.) 6,00 6,00 6,00 62.400

Horas – máquinas (h/un.) 0,5 0,5 0,5 5.200

Custos totais da hora máquina ($ ) 223.400

Fonte: O autor (2014).
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Vamos inicialmente compreender este exemplo por meio do método 
tradicional ou custeio integral, posteriormente empregaremos o método ABC e 
por fim realizaremos uma comparação entre os métodos. No método de custeio 
integral os custos são distribuídos de forma igual entre todos os produtos, uma vez 
que todos utilizam os mesmos recursos produtivos, tal como está na tabela acima.

É preciso encontrar o valor unitário da hora - máquina, assim sendo:

Custo unitário: 223.400/5.200 = $ 42,96/h máq.

P1 = P2 = P3 = 0,5 x 42,96 = $ 21,48

O custo dos três produtos seria $ 37,48. Os custos são semelhantes porque os 
produtos utilizam a estrutura produtiva na mesma proporção, em termos de MOD 
e horas máquinas. Logo, há uma igualdade nos custos de cada produto.

No método ABC se exige um detalhamento maior no que se refere aos custos 
indiretos de fabricação (CIF) e à computação de algumas informações relacionadas 
aos direcionadores para distribuição dos CIF, conforme está na tabela abaixo:

Tabela 2.6 | Custo Indiretos de Fabricação

P1 P2 P3 TOTAL

Número de lotes produzidos 50 10 10 70

Número de ordens de produção 16 2 2 20

Lotes de MP recebidos 50 10 1 61

CIF: 223.400

Recebimento de materiais 54.900

Movimentação de materiais 17.500

Preparação de máquinas 7.000

PCP 40.000

Operações de equipamentos 104.000

Fonte: O autor (2014).

Os custos das atividades são distribuídos aos produtos por meio de 
direcionadores:

A. Número de lotes de MP recebidos.

B. Movimentação de materiais no processo de produção.

C. Número de ordens de produção para PCP.

D. Horas-máquinas para operação do equipamento.
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O custo por transação de cada uma das atividades é:

a) Recebimento = 54.900/61 = $ 900,00 por lote recebido. 

b) Movimentação = 17.500/70 = $ 250,000 por lote processado.

c) Preparação Maq. = 7.000/70 = $ 100, 00 por lote processado.

d) PCP = 40. 000/20 = $ 2.000 por ordem de produção.

e) Operação = 104.000/5.200 = $ 20,00 por hora-máquina.

Os CIF alocados aos produtos são:

• CPp1 = (50 x 900 + 50 x 250 + 50 x 100 + 16 x 2.000)/ 10.000 + 0,5 x 20 = $ 19,45

• CPp2 = (10 x 900 +10 x 250 + 10 x 100 + 2x 2000)/ 200 + 0,5x20 = $ 92,50

• CPp3 = (1 x 900 + 10 x 250 + 10 x 100 + 2 x 2.000)/200 + 0,5 x 20 = $ 52,00

Comparação dos Resultados

Tabela 2.7 | Resultados do Abc Versus Sistema Tradicional

P1 P2 P3

Sistema Tradicional $ 37,48 $ 37,48 $ 37,48

ABC $ 35,45 $ 108,50 $ 68,00

Fonte: O autor (2014).

1.7 ANÁLISE CUSTO – VOLUME – LUCRO 

A análise custo – volume – lucro está intimamente ligada às decisões estratégicas 
de curto prazo da empresa, pois o objetivo é mensurar de formar adequada os 
custos variáveis, uma vez que no curto prazo não há alteração dos custos fixos. 
Assim sendo, este tipo de análise está relacionado ao conceito de margem de 
contribuição unitária, ou contribuição marginal, e razão de contribuição, ou índice 
de margem de contribuição.

Margem de Contribuição

A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e os custos 
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variáveis do produto. Desta forma, a margem de contribuição representa o quanto 
do preço de venda está disponível para pagar os custos e despesas fixas.

Margem de Contribuição Unitária = Preço – Custos variáveis unitários 

Razão de Contribuição 

A razão entre a margem de contribuição e o preço de venda é igual à razão 
de contribuição. Assim sendo, a razão de contribuição mostra quanto, em termos 
percentuais, a quantidade de vendas irá cobrir os custos e despesas fixas e, 
posteriormente gerar ou, não, lucro. Deste modo, quanto maior for a margem de 
contribuição, melhor sua rentabilidade no volume de vendas. 

Razão de Contribuição = Margem de Contribuição Unitária/ Preço 

Exemplo: Considere a produção de dois produtos (X e Y) em uma indústria, 
tem-se os seguintes dados: 

Produto X Produto Y

Preço ($ ) 50,00 40

Custo Variável ($ ) 8,00 30

Margem de Contribuição ($ /um) 8,00 10,00

Margem de Contribuição (%) 16% 25%

1.8 PONTO DE EQUILÍBRIO

Outra análise importe, considerando a margem de contribuição, é o ponto de 
equilíbrio, assim sendo, podemos definir que ponto de equilíbrio é a situação na 
qual o lucro da empresa é igual a zero (0). Neste ponto todos os custos e despesas 
foram pagos, porém a empresa ainda não obteve lucro.

Receita = P x Q

Custo Total = (CF + CV) X Q

Ponto de Equilíbrio em Quantidades 

Q0 = CF/MC

Ponto de Equilíbrio Unidades Monetárias

R0 = CF/RC
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Onde:

P = preço de venda.

Q = quantidade vendida.

CF = custo fixo.

CV = custo variável.

MC = margem de contribuição.

RC = razão de contribuição.

R0 = ponto de equilíbrio em unidades fiscais.

Q0 = ponto de equilíbrio em unidades monetárias.

Exemplo: Imagine que uma confecção de camisetas apenas tenha em sua linha 
de produção camisetas das cores vermelha e azul. Calcule o ponto de equilíbrio, 
considerando os dados que estão na tabela abaixo:

Camiseta Vermelha Camiseta Azul

Preço ($ ) 48,00 36,00

Custo Variável ($ ) 16,00 24,00

Custo Fixo 440.00 440.000

Margem de Contribuição (($ /um) 32,00 12,00

Margem de Contribuição (%) 67% 33%

Q0 13.750 36.667

R0 660.000 1.320.000

Ponto de Equilíbrio Contábil é a quantidade necessária de produção e vendas 
para se alcançar o ponto de equilíbrio da empresa considerando os custos fixos 
da empresa.

 Ponto de Equilíbrio Contábil: CF/ MC

Onde:

CF: custo fixo.

MC = margem de contribuição.
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Ponto de Equilíbrio Econômico é a quantidade que iguala receita com os 
custos acrescidos de uma remuneração sobre o capital investido pela empresa. 
Geralmente é considerada a taxa de juros de mercado (custo de oportunidade).

PEE = (CF + CO) / MC

Onde:

CF = custo fixo.

CO = custo de oportunidade.

MC = margem de contribuição.

Ponto de Equilíbrio Financeiro é a quantidade que iguala receita com os custos 
menos a depreciação, pois não representa desembolso para a empresa.

Ponto Equilíbrio Financeiro = (CF – DEPRECIAÇÃO) / MC

Qual tipo de informação contábil e financeira o ponto de 
equilíbrio econômico pode revelar ao empresário?

Margem de Segurança é o percentual máximo de redução de vendas sem 
causar prejuízo para a empresa. É calculada pela seguinte fórmula.

Margem de segurança (%) = (Vendas – Ponto de equilíbrio)/Vendas
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Empresas Multiprodutoras 

 Considerando empresas que produzam mais de um produto, não há sentido 
em fazer o rateio de custos indiretos fixos aos produtos para que se possa obter o 
ponto de equilíbrio. Segundo Bornia (2010), não há apenas uma combinação de 
produtos que propicia lucro zero. Assim sendo, o objetivo está em analisar como 
cada produto cobre seus custos diretos e a margem de contribuição que possa 
cobrir os custos fixos diretos e ainda obter lucro.

Exemplo: Uma empresa fabrica os quatro de tipos de produtos (X, Y, Z e W). A 
tabela a seguir apresenta os resultados da empresa:

2. A empresa CIA produz um produto com preço de venda de 
R$ 4,00 por unidade e as vendas totais no atual ano foram de 
8.000 unidades. Os custos variáveis são de R$ 2,50 por unidade 
e os custos fixos totalizaram R$ 7.000 por ano, dos quais R$ 
2.000 são de depreciação. O patrimônio líquido da empresa é 
de R$ 25.000 e sua taxa mínima de atratividade é 10% ao ano. 
Calcule o ponto de equilíbrio contábil, econômico, financeiro 
e a margem de segurança. Assim sendo, podemos afirmar que:

I- Ponto de Equilíbrio Contábil = 4.667.

II- Ponto de Equilíbrio Econômico = 8.334.

III- Ponto de Equilíbrio Financeiro = 3.334.

IV- Margem de Segurança = 41,66%.

Considerando estas afirmativas, assinale a alternativa que 
compreende apenas às afirmativas corretas.

a) I, II e III.

b) I, III e IV.

c) I, II, III e IV.

d) III e IV.
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Produto A B C D Total 
Receita 40.000 90.000 8.000 2.000 20.000
(%) 10% 40% 40% 10% 100%
CV 1.400 2.800 7.200 1.800 16.000
MC 1200 2.400 800 200 5.600
(%) 30% 30% 10% 10% 20%

25%

II

III

Z

W

I
Y

XIV

20%

Rentabilidade

O produto com melhor rentabilidade e participação em vendas é o Y no 
quadrante I, assim sendo, a empresa deverá ter estratégias para manter a empresa 
neste patamar. Porém, o produto W no quadrante III tem a pior posição em venda e 
rentabilidade, por isso a empresa deverá ter estratégias para gerar inovações a este 
produto para que ele possa aumentar sua rentabilidade e participação em vendas, 
ou a empresa deverá substituir este produto por outro que tenha um potencial para 
vendas e rentabilidade.

No quadrante II está o produto Z com uma boa participação de vendas, porém 
com baixa rentabilidade, por isso a empresa deverá tomar estratégias que possa 
reduzir os custos diretos deste produto visando uma maior rentabilidade. O produto 
X tem uma rentabilidade alta, mas com baixa participação de vendas, por isso a 
empresa deverá aumentar seus esforços de venda para este produto.

Nesta seção de estudos, podemos compreender que gastos de produção 
podem ser divididos em custos e despesas, sendo que todo gasto atrelado à 
produção do produto é custo e os demais gastos são despesas.

Os custos variáveis estão em função do volume de produção, enquanto os fixos 
permanecem inalterados pelo menos no curto prazo.
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O sistema de custeio ideal pode revelar a ineficiência produtiva da empresa.

O sistema de custeio por centro divide a empresa em centros de produção 
para determinar o custo de um produto. Por outro lado, o sistema de custeio 
ABC considera apenas atividades envolvidas na produção de um produto para 
determinar o custo.

Na análise volume, custo e lucro o gestor poderá verificar em qual situação de 
produção a sua empresa tem a capacidade de cobrir todos os custos e despesas e, 
com isso, tomar decisões estratégicas para conduzir a sua empresa.
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Seção 2

Formação do preço de venda

A formação do preço de um produto ou serviço é uma tarefa estratégica para 
o gestor da empresa, uma vez que o preço pode ser o fator preponderante para 
consumidor optar pelo produto A ou B, por isso é de suma importância que o 
administrador da empresa tenha técnicas aprimoradas para formar o preço de 
venda do produto ou serviço que está oferecendo ao seu mercado consumidor.

Nesta seção, iremos estudar as formas pelas quais é possível precificar um 
produto ou serviço. Para compreender como os preços são formados, ainda 
serão necessários os fundamentos da gestão custos, uma vez que as técnicas 
apresentadas para formação do preço estarão em função dos custos de produção 
de uma organização.

2 MÉTODOS PARA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA

Para formação do preço de venda há três métodos distintos que podem ser 
empregados:

1. Baseado nos Custos.

2. Baseado no Consumidor.

3. Baseado na Concorrência.

No primeiro método, adiciona-se um valor aos custos e, com isso, chegasse 
a um preço final. Por exemplo, uma indústria produz 10.000 itens do produto “A” 
com um custo fixo de $ 50.000 e um custo variável unitário de $ 15,00. Desta 
forma, o preço seria $ 30,00 caso fosse aplicado um multiplicador de 1,50 sobre o 
custo total de produção. Considerando que o preço de mercado para o produto 
está entre $ 28,00 e $ 35,00, pode-se afirmar que a empresa pratica um preço 
dentro dos padrões do mercado.

No método baseado no consumidor o preço é formado pela disposição que 
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um consumidor está disposto a pagar por um produto ou serviço. Por exemplo, 
um litro de refrigerante no supermercado é $ 2,50, mas no cinema é $ 5,00. Neste 
caso os preços são formados de acordo a percepção de valor que o consumidor 
tem do produto.

No último método, o preço é formado pela concorrência que existe no mercado, 
com isso, o preço não é formado pelo custo ou pela demanda do consumidor, 
mas pelo preço que está sendo praticado pela maioria dos concorrentes. Em 
mercados com alta competição o preço é formado por este método. 

Qual sistema de precificação pode ser mais adequado para 
um pequeno comércio de roupas femininas que atende 
apenas à população e sem muitos concorrentes?

3 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA BASEADO EM CUSTOS

Os custos passam a ser uma variável importante no momento da formação 
do preço, uma vez que sobre esses o gestor tem um maior controle. Já quando 
comparado com a demanda do mercado e da concorrência, o gestor não têm 
como controlá-los.

Segundo Bruni e Famá (2003), o processo de formação de preços está atrelado 
às condições do mercado e ao nível de atividade e retorno do capital investido. 
Com isso, o cálculo do preço de venda deve considerar um valor que maximize 
os lucros, mantenha a qualidade dos produtos e serviços e ainda atenda às 
necessidades do mercado e melhor aproveite os níveis de produção.

3.1 CUSTO INTEGRAL PARA FORMAÇÃO DOS PREÇOS

Este método considera todos os custos e despesas para formação do preço 
de venda, além disso, é acrescida uma margem de lucro que é determinada pelo 
empresário.

Por exemplo: O restaurante Prato Feio Ltda. serve apenas um tipo de refeição 
(prato feito) para seus clientes na hora do almoço. Para produção do prato feito, 
sabe-se que os custos com matérias-primas diretas são de $ 3,40. Os custos com 
MOD direta são $ 2,20. Os custos indiretos de fabricação são apropriados com 
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base em 300% da MOD. Despesas administrativas alcançaram $ 1,80. Se a empresa 
deseja ter um lucro de $ 1,20 por prato feito, qual deverá ser o preço praticado?

Resolução:

Componente Valor ($ ) Observação

MP DIRETA 3,4

MOD 2,2

CIF 6,6 Cálculo com base em 300% da MOD

CUSTO TOTAL 12,2 Soma de todos os custos

DESPESAS 1,8

GASTO TOTAL 14,00 Soma de custos e despesas 

LUCRO DESEJADO 1,2

PREÇO A PRATICAR 15,2 Somas dos custos despesas e lucro

3. Considere que a empresa ABC S. A. fabrica e vende 15.000 
unidades do produto “W” por ano e pretende ter um lucro 
anual de $ 3.600, qual deve ser o preço praticado pela empresa 
para o produto “W”? Considere os dados da tabela abaixo para 
cálculo do preço:

Item Valor ($ )

Mão de obra direta 15.000

Despesas administrativas 6.800

Seguro das lojas 3.600

Salário dos vendedores 5.800

Aquisição de nova loja no fim do ano 35.000

Depreciação de imóveis fabris 2.800

Matéria-prima 19.800
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Seguro da fábrica 1.500

Salários e encargos de supervisão fabril 1.100

Embalagem 2.400

Energia elétrica da fábrica 3.300

a) 4,28.
b) 4,38.
c) 5,38.
d) 4,16.

3.2 CUSTO DE OPORTUNIDADE PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Ao considerar prazos diferentes que envolvam desembolsos (gastos) e 
recebimentos (receitas), devemos considerar um custo de oportunidade dos 
recursos (gastos e receitas) no tempo para formação do preço de um produto ou 
serviço qualquer. Para considerar o custo de oportunidade no preço em função do 
tempo será utilizada a fórmula da capitalização composta.

Fórmula da Capitalização Composta: VF = VP (1+i)n

Onde: 

VF = Valor Futuro.

VP = Valor Presente.

i = Taxa de Juros.

n = Numero de Períodos.

Por exemplo: As Lojas América Povo Ltda. compra liquidificadores por $ 48,00 
com prazo para efetuar o pagamento em 30 dias, além disso:

• Os aparelhos ficam 40 dias em estoque até a venda.

• Consumidor tem prazo para pagamento de 60 dias.

• O fator para formação do preço é 1,80.

• Custo de oportunidade de 2% a.m.

Com base nestas informações, qual deverá ser o preço de venda dos aparelhos?
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Solução:

A solução deverá envolver os prazos de compra do liquidificador pela empresa, 
o tempo de venda ao consumidor e o prazo que o consumidor tem para pagar o 
valor dos aparelhos.

PME = 40 dias

Venda Recebimento

PMRV = 60 dias

Diferença = 10 dias
PMPF = 30 dias

PagamentoCompra

Onde: 

PME = prazo médio de estoque.

PMPF = prazo médio para pagamento dos fornecedores.

PMRV = prazo médio para recebimento das vendas.

Diferença de tempo entre o desembolso e o recebimento = (PME - PMPF) + 
PMRV. Desta forma, o tempo entre o desembolso para compra de liquidificadores 
pela América do Povo e o recebimento da venda destes aparelhos aos seus clientes 
é de 70 dias. [(40-30) + 60] = 70.

O preço de venda será calculado da seguinte forma:

1º Etapa = 48 x 1,8 = $ 86,4

Nesta etapa o preço foi formado de um fator que a empresa determinou para 
precificar os liquidificadores, assim sendo, o preço de cada liquidificador ficou em 
$ 86,40.
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2º Etapa = [86,4 (1+0,02)^70/30] = 90,49

Na segunda etapa é acrescido o custo de oportunidade sobre o preço do 
liquidificador (valor encontrado, logo após aplicar o fator de 1,8). Note que cada 
liquidificador tem um preço de mercado de $ 90,49 quando lhes é aplicado o custo 
de oportunidade para o tempo que a loja necessitou para recuperar seu desembolso. 

Cabe ressaltar que para formar o preço considerando o período de 70 dias, 
foi necessário encontrar o valor da taxa de juros para 70 dias. A forma pela qual 
se pode encontrar este valor é fazer a divisão 70 dias por 30 dias no expoente da 
fórmula, uma vez que a taxa está ao mês (30 dias). Desta forma, toda vez que for 
necessário encontrar uma taxa equivalente para um determinado período se pode 
fazer manipulação no expoente.

Com aplicação do custo de oportunidade para o período de tempo, a 
empresa conseguiu garantir a mesma rentabilidade se tivesse investido 
no mercado financeiro e, além disso, conseguiu proteger parcialmente 
seu capital da inflação.

4. A empresa Buenos Dias Ltda. possui um preço de venda 
à vista igual a $ 430,00 para um produto qualquer. O custo 
de oportunidade no mercado está em a 3%a.m. Calcule qual 
deveria ser o preço cobrado pela empresa, caso o prazo 
concedido para pagamento fosse igual a 30 dias e a 60 dias.

a) $ 442 e $ 456,19.

b) $ 468 e $ 436.

c) $ 442 e $ 436.

d) $ 418 e $ 456.
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Componentes 
Vermelhas Azuis

Integral Transf. Integral Transf.

Matérias-primas 15,00 15,00 5,00 5,00

Custos de transformação 20,00 20,00 30,00 30,00

Despesas de vendas e administração 5,00 5,00 6,00 6,00

Custo total de produção e venda 40,00 40,00 41,00 41,00

Lucro sobre o custo integral (20%) 8,00 8,20

Lucro sobre custo de transf. (40%) 8,00 12,00

Preço Sugerido 48,00 48,00 49,20 53,00

4 APLICAÇÃO DE MARK-UPS 

Em muitas situações, para se formar o preço de venda é utilizado um mark-up 
(marca acima). Este é um índice ou fator aplicado sobre gastos totais ou parciais de 
um produto ou serviço para a obtenção do preço de venda. 

O mark-up pode ser aplicado de diferentes formas: sobre os custos variáveis, 
sobre os gastos variáveis e sobre os custos integrais. Todavia, o mark-up, de modo 
geral, o pode ser visto da seguinte forma, conforme apresentado no quadro a seguir.

Quadro 2.1 | Formação do mark-Up

Gastos (custos e despesas) G

Impostos em percentuais sobre o preço de venda I x P

Lucro percentual sobre o preço de venda L x P

Preço de venda P

Fonte: O autor (2014).

3.3 FORMAÇÃO DE PREÇOS BASEADO NO CUSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO

A formação de preço está em função dos custos que se tem para transformar 
um produto, por isso não são considerados os custos com materiais diretos. 

Por exemplo, a fábrica Camisas Bem Feitas produz apenas camisas das cores 
vermelhas e azuis, os respectivos preços são $ 48,00 e $ 49,20. O preço foi 
formado considerando um fator multiplicador de 1,2 sobre os custos integrais. Os 
custos de transformação das camisetas vermelhas são $ 20,00 e das camisetas 
azuis são de $ 30,00.
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Quais podem ser os benefícios do uso do método de mark-up para 
formação de preços em uma empresa que produz um bem ou presta 
um serviço?

4.1 MARK-UP SOBRE O CUSTO VARIÁVEL 

Nesta situação, o mark-up tem por objetivo cobrir gastos fixos ainda não 
mensurados no custo, tais como impostos sobre vendas, as taxas variáveis sobre 
as vendas, as despesas administrativas fixas, os custos fixos e o lucro desejado pela 
empresa. 

Fórmulas do mark-up:                          

Multiplicador: Mark-up =    Preço de Venda   

                                           Custo Variável 

Mark-up = 1/ (1- Soma das Taxas Percentuais)

Divisor: Mark-up =  Custo Variável     ou  Mark-up = 1 – Soma das Taxas Percentuais
                             Preço de venda

Onde:

Soma das taxas percentuais = soma de valores expressos em percentuais 
que influenciam no processo de formação de preços, como percentual de lucro 
desejado, taxa percentual de despesas diversas etc.

Encontrando-se o valor do preço (P), é possível estabelecer o mark-up, isto é, o 
índice que multiplica os gastos para se obter o preço de venda. Na equação 01 é 
possível analisar a formula do mark-up. 

Equação 01: mark-up

P = [1 /1 – (I+L)] X G
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Imagine que o custo variável seja igual a $ 78,00, o preço de venda a ser 
praticado deve ser igual a $ 78,00 x 2,5 = $ 195,00. Nesta situação os custos 
variáveis representam 40% dos gastos totais e o restante dos gastos representa 
60% do preço. Este percentual deverá considerado na fórmula do mark-up.

5. Veja o exemplo da loja Eletrônico Bom Ltda. A empresa 
compra e revende aparelhos eletrônicos para seu clientes, 
pessoas físicas e jurídicas. Alguns dados financeiros da empresa 
estão apresentados na tabela a seguir:

Descrição  Valor

Custo de aquisição dos eletrônicos $ 340,00

Frete do fornecedor para a loja 12%

Alíquota ICMS 9%

Comissões de vendas 7%

Despesas fixas estimadas 22%

Taxa de lucro 20%

Descrição   % 

(+) Preço de Venda 100,00%

(-) PIS/ COFINS -3,65%

(-) ICMS -12,00%

(-) Comissões -5,35%

(-) Despesas Administrativas/ Financeiras -5,00%

(-) Despesas de Vendas -10,00%

(-) Custos Indiretos -19,00%

(-) Lucros -5,00%

(=) Custo Variável 40%

Mark-up multiplicador 2,50

Suponha o exemplo abaixo para compreender como funcionam as fórmulas 
do mark-up:
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4.2 MARK-UP SOBRE GASTO VARIÁVEL

O mark-up multiplicador é aplicado sobre os gastos e despesas variáveis da 
empresa que incluem custos e despesas variáveis. As fórmulas são:

Multiplicador: Mark-up =  Preço de Venda  

                                          
Gasto Variável

Divisor: Mark-up =  Gasto Variável 

                              Preço de Venda

4.3 MARK UP SOBRE O GASTO INTEGRAL 

Neste caso o mark-up é multiplicado pelo total de gastos (custos e despesas 
totais) que a empresa obteve para aquisição ou fabricação de um produto. As 
fórmulas são:

Multiplicador: Mark-up = Preço de Venda 

                                         Gasto Total

Divisor: Mark-up =  Gasto Total 

                             Preço de Venda

Nesta seção foi possível notar que os métodos de formação de preços podem 
se dar em função do comportamento do consumidor, estratégias da concorrência 
e ainda em função dos custos de produção.

O custo de produção foi a técnica utilizada nesta seção para formação dos 
custos, uma vez que estes custos podem ser controlados pela empresa em termos 

Qual será o preço de venda aplicando o mark-up sobre o 
custo de aquisição?

a) $ 1.430,00.

b) $ 1.133,33.

c) $ 1.250,00.

d) $ 1.300,33.
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Nesta unidade estudamos os seguintes conteúdos: 

• Terminologias que são utilizadas na contabilidade de custos 
dentro de uma organização.

• Os custos foram estudados de formas discriminadas com 
objetivo de compreender como eles se fazem presente dentro 
de uma organização.

• Uma ideia inicial e importante dentro da seção 1 é a 
diferenciação do que é custo e despesas, uma vez que estes 
são conceitos básicos para o estudo da gestão estratégica de 
custos e formação do preço de venda.

• Os sistemas para apuração de custos podem ser determinados 
da seguinte forma:

a) Custeio por absorção integral.

b) Custeio variável.

c) Custeio ideal.

d) Custo padrão.

e) Custeio por centro de custos. 

f) Custeios por atividades de produção.

• Para os sistemas de custeio por absorção, é importante 
ressaltar que a empresa sempre deverá ter critérios de rateio 
para distribuição dos custos indiretos.

• No sistema de custeio por centros de custos a empresa é 

de volumes totais.

A técnica de mark-up é uma das formas mais utilizadas pelas empresas para 
determinar seus preços, uma vez que nela podem estar todos os custos, custos e 
taxa de lucro, conforme os padrões da empresa.
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dividido em centro de produção e cada centro tem um custo 
inerente à atividade produtiva. Por outro lado, no custeio por 
atividade o processo de produção é dividido em atividades 
ligadas à produção do produto ou serviço e para cada uma há 
um custo próprio.

• Para a formação do preço de venda se pode empregar as 
seguintes técnicas considerando os custos de produção: 

a) Formação de preço pelo custo integral.

b) Formação de preços pelo custo de transformação.

c) Aplicação de mark-ups para formação de preços.

Nesta unidade de estudo a maior preocupação foi em compreender 
como contabilizar custos dentro de uma organização e também 
como formar preços de venda. Deste modo, siga em frente com 
seus estudos com a leitura das demais unidades e, além disso, 
busque outras bibliografias sobre o assunto para complementar 
tudo que foi estudado nesta unidade.

1. Para mensuração dos custos de produção uma empresa 
poderá fazê-lo por etapas do processo produtivo ou ainda 
pelos métodos empregados no processo de produção. Deste 
modo, alguns dados contábeis e financeiros da Indústria 
Bolachas Vermelhas Ltda. estão apresentados a seguir. 
Considerando que a produção foi de 20.000 unidades.
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Conta $ 

Materiais requisitados: diretos 8.200

Depreciação do parque industrial 1.700

Aluguel da fábrica 5.200

Aluguel de escritórios administrativos 7.400

Materiais requisitados: indiretos 950,00

Depreciação de computadores da diretoria 720,00

Mão de obra: direta 9.400

Seguro da área industrial 2.600

Qual alternativa está correta?
a) O custo direto é $ 17,600 e o de transformação é $ 16.000.
b) O custo de transformação é $ 14.200.
c) O custo direto é $ 17.600.
d) O custo integral é $ 38.000.

2. O diretor financeiro da empresa KLM verificou que as vendas 
estão reduzindo a cada período. Diante deste cenário, o diretor 
levantou algumas informações financeiras, tais como: 
Custos fixos ($/mês) = 30.000
Padrão eficiente de produção (un/ hora) = 150
Jornada de trabalho (h/mês) = 200
Ainda foram apurados alguns dados em relação à produção da 
empresa ao mês:

Março Abril Maio Junho Julho

Custos Variáveis ($) 450.000 405.000 405.000 315.000 270.000

Produção (un.) 30.000 27.000 27.000 21.000 18.000

Tempo Trab. (h) 200 200 180 150 140

Considerando os dados da produção é correto afirmar que:
a) O custo integral unitário do mês de abril é $ 16,66.
b) O custo variável unitário do mês de maio é $ 16.00.
c) O custo integral unitário do mês de março é $ 15,00.
d) O custo variável unitário no mês de julho é $ 16,66.

3. Para uma empresa se manter competitiva em algumas 
estruturas de mercado, é necessário que ela possa maximizar, 
da melhor forma possível, sua planta produtiva e por esta razão 
os desperdícios podem representar queda na rentabilidade 
da empresa e/ou diminuição da sua competitividade. Assim 
sendo, suponha que a Confeitaria Bolos dos Seus Sonhos 
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Ltda. produz minibolos ao valor de $ 1/unidade. Os dados 
financeiros atuais da produção são:
Matéria-prima = R$ 12.000
Custos indiretos de fabricação fixos = R$ 27.000
Mão de obra direta = R$ 6.000
Custos indiretos de fabricação variáveis = R$ 4.500,00
A empresa possui capacidade para produzir 100.000 unidades, 
mas sua produção se encontra em 90.000 unidades. 
Considerando que os custos de MOD sejam variáveis:
a) Calcule o custo unitário do produto da empresa, 
considerando o custeio integral, variável e ideal.
b) Qual seria o custo ideal?

Considerando os questionamentos acima podemos afirmar 
que as respostas são: 
a) A resposta das questões “a” e “b” são $ 0,60 e $ 0,51 
respectivamente.
b) A resposta das questões “a” e “b” são $ 0,42 e $ 0,55 
respectivamente.
c) A resposta das questões “a” e “b” são $ 0,56 e $ 0,43 
respectivamente.
d) A resposta das questões “a” e “b” são $ 0,55 e $ 0,51 
respectivamente.

4. A companhia Negócio 10 Ltda. adquiriu matéria-prima a R$ 
0,20 por kg e, com isso gera quatro produtos finais: Produto 
011 em embalagens de 2 e 10 quilos cada. O produto vendido 
no mercado pelos preços de R$ 0,25 e R$ 1,00 (embalagens 
de 2 e 10 kg, respectivamente), ao passo que os preços de 
venda do produto 012 são R$ 0,60 e R$ 2,20 (embalagens de 
2 e 10 kg). A estrutura organizacional da empresa é composta 
por: administração, manutenção, embalagens e vendas. Os 
custos contabilizados pela empresa no último semestre são 
os seguintes:

Custos Contabilizados Pela Empresa
Itens R$ 

Mão de obra                                                    7.500,00 

Matéria-prima                                                  16.100,00 

Outros materiais                                                    1.000,00 

Energia elétrica                                                    1.000,00 

Depreciação                                                    2.000,00 

Outros custos                                                    2.000,00 
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Total                                                  29.600,00 

A produção foi:

Produção do Semestre

Produto Kg Unidades

011 (2kg) 50.000 50.000

011 (10 kg) 80.000 16.000

012 (2 kg) 10.000 10.000

012 (10 kg) 20.000 4.000

Total 160.000 80.000

Outras informações são apresentadas a seguir

Adm. Manut. Proce. Embal. Vendas Total

Nº Funcionários 2 2 3 3 2 12

Potência instalada 

(hp)
50 100 500 300 50 1000

Tempo de 

manutenção (h)
    600 400   1000

Valor dos 

equipamentos (R$)
300 1200 5000 3000 500 10000

Adm. Manut. Proce. Embal. Vendas Total

Mão de 

obra
1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 7500

Outros 

materiais
150,00 200,00 300,00 200,00 150,00 1000

Outros 

custos
700,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00 2000

Considerando os dados acima podemos afirmar que: 
a) O custo no centro processamento é $ 3.200,00.
b) O custo do centro vendas é $ 2.300,00.
c) O custo no centro processamento é $ 3.400,00 e no centro 
embalagens é $ 2.700,00.
d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

5. A empresa Produtos Bem Feito Ltda. tem por objetivo 
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vender seus produtos com um lucro igual a 20%. O custo 
variável da empresa é igual a $ 640 por unidade. As outras 
taxas relacionadas ao preço são iguais a 30%, incluindo custos 
fixos, demais despesas e impostos. Assim sendo: 
I. O mark-up multiplicador correspondente é no valor de 2,0.
II. O preço praticado considerando o mark-up será de $ 1.820.
III. Caso a empresa reduzisse sua margem de lucro para 15% o 
preço de seria de $ 1920.

As alternativas corretas são:
a) I e III.
b) III.
c) I e II.
d) I.

6. A comercial Móvel Bom comercializa móveis domésticos. 
Para móveis nacionais a margem de lucro é igual a 25% e 
para móveis importados esse percentual aumenta para 40%. 
A seguir, estão relacionados alguns gastos com os móveis 
nacionais e importados. Além dos gastos mencionados, a 
empresa possui outros gastos indiretos que equivalem a 30% 
da receita de vendas. 

Item Móveis Nacionais Móveis Importados

Valor unitário de Compra 180,00 230,00

Podemos afirmar que:
I. O preço para móveis importados é $ 257,14.
II. O preço para móveis nacionais é $ 325,80.
III. O mark-up para móveis nacionais é 1,21.
As alternativas corretas são:
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) I.
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Objetivos de aprendizagem: Nessa unidade vamos ter a oportunidade 
de discutir a importância que o processo de mensuração e apuração do 
lucro tem no contexto da gestão empresarial. Veremos a necessidade de 
um trabalho minucioso no processo de identificação das variáveis que 
afetam a rentabilidade empresarial, no sentido de oferecermos aos gestores 
informações relevantes e adequadas para que os mesmos possam tomar 
suas decisões da melhor forma possível.

Esperamos que ao final da unidade você tenha perfeitas condições para 
reconhecer as variáveis envolvidas com a apuração do resultado e em especial 
identificar cada aspecto relacionado ao ciclo operacional da organização.

O objetivo dessas discussões é levá-lo a reconhecer, identificar, mensurar 
e avaliar as variáveis envolvidas na apuração do resultado.

Esperemos levar você, aluno, à compreensão de que a boa gestão que 
envolve o acompanhamento constante dessas variáveis pode definir o nível 
de sucesso e continuidade da organização como um todo.

Pretendemos destacar o papel dos controles das contas contábeis 
no processo de mensuração do resultado. Apresentar a função dos 
demonstrativos financeiros relacionados ao resultado e que evidenciam as 
informações necessárias ao processo de decisão no contexto empresarial.

Você deverá compreender como são elaboradas as demonstrações 
financeiras com destaque para a Demonstração do Resultado do Exercício 
- DRE que congregam os efeitos econômicos das operações que estão 
envolvidas com a busca de atendimento dos objetivos operacionais e do 
planejamento estratégico elaborado pela organização.

Ao final da unidade, esperamos que você tenha tido condições de 
relacionar os fatos contábeis ocorridos no cotidiano empresarial com seus 
respectivos reflexos na apuração do lucro do exercício. 

Em síntese, identificar, mensurar e avaliar o resultado empresarial.

Regis Garcia

Unidade 3

QUANTIFICAÇÃO DO LUCRO
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Apresentaremos o conjunto de contas contábeis que permitem o 
registro dos fatos que afetam o resultado da organização. Explicaremos 
a classificação dos fatos contábeis e qual o tipo de fato que interfere na 
apuração do lucro.

Teremos a oportunidade de compreender como se organiza e 
funciona o sistema de informações voltado à apuração do resultado 
líquido, permitindo a você compreender que essas contas, bem como 
o resultado, devem ser acompanhadas pela empresa a título de atividade 
relacionada com a gestão e o processo de decisão empresarial.

Destacamos que desenvolveremos essa seção ao redor da 
demonstração do resultado do exercício que apresenta aos usuários 
da informação contábil informações sobre sua operação de venda e os 
resultados obtidos a partir de suas receitas. O registro e apuração do lucro 
serão tratados como um aspecto fundamental para que a organização 
atinja seus objetivos.

Apresentaremos a Demonstração do Resultado do Exercício como 
um instrumento eficaz na evidenciação do lucro, bem como de todas as 
variáveis que de alguma forma o afetam no período.

Seção 1 | Variáveis Envolvidas na Apuração do Lucro

Nessa seção veremos quais são as variáveis que estão envolvidas com a 
apuração dos pontos de equilíbrio dos produtos e de seu conjunto. Veremos 
que a adequada identificação e mensuração dessas variáveis pode contribuir 
em termos práticos para a gestão do lucro, bem como permitir a melhor 
compreensão sobre o funcionamento de uma operação empresarial.

Veremos a importância da adequada identificação dos fatos que 
afetam o ponto de equilíbrio e o resultado organizacional, seu correto 
registro no sistema informacional, no sentido de proporcionar maior 
capacidade informacional aos tomadores de decisões, principalmente a 
partir da avaliação do ponto de equilíbrio.

A adequada identificação e o correto registro das variáveis envolvidas 
no seu cálculo podem interferir positivamente na capacidade de análise, na 
busca de produtividade e rentabilidade da organização. Sem uma análise mais 
aprofundada das margens de contribuições dos produtos ou do conjunto 
deles deixamos de utilizar um excelente ferramental de apoio à decisão.

Seção 1 | Cálculo e Análise do Ponto de Equilíbrio
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Introdução à unidade

Um dos aspectos mais importantes da vida de uma empresa certamente diz 
respeito ao volume de resultado que esta gera para seus investidores.

Para que saibamos com a máxima precisão possível o quanto a empresa está 
gerando em termos de lucro, precisamos respeitar normas e regulamentações 
relacionadas à apuração do resultado do exercício.

O produto final dessa apuração é a demonstração do resultado do exercício que 
demonstra desde a receita bruta até o lucro líquido obtido no período.

Além do lucro, sabermos o quanto precisamos vender para otimizar nosso 
resultado é importante para a condução dos negócios. Isso é possível a partir do 
controle das operações que envolvem o resultado da organização, bem como dos 
cálculos relativos à margem de contribuição e ao ponto de equilíbrio.

Todos esses aspectos principais, bem como outros secundários serão tratados 
nessa unidade no sentido de prepará-lo, da melhor forma possível, para a quantificação 
do lucro e para analisar adequadamente o movimento de receitas, custos e despesas 
que interferem diretamente no resultado e na eficácia organizacionais.
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Seção 1

Variáveis envolvidas na apuração do lucro

1 INTRODUÇÃO

Sabemos que a operação de uma empresa é algo dinâmico e complexo, 
principalmente em contextos de competitividade.

Se o dinamismo das operações empresariais por um lado contribui para que o 
organismo empresarial se adeque às demandas do mercado de forma constante, 
por outro representa um desafio considerável para a gestão.

Nesse sentido, a geração de informações tempestivas e precisas sobre a 
situação patrimonial é fundamental para que o tomador de decisões possa se 
apoiar em métricas que lhe apontem possíveis caminhos a seguir para a solução 
dos principais problemas organizacionais.

Um conjunto relevante de informações que possui esse objetivo é aquele 
relacionado com a mensuração do resultado obtido pela organização a partir de 
sua operação em determinado período.

A correta evidenciação desse resultado passa pela identificação, mensuração e 
análise das variáveis com ele envolvidas.

2 VARIÁVEIS QUE AFETAM O RESULTADO ORGANIZACIONAL

A operação de uma organização envolve inúmeras variáveis que de alguma 
forma irão interferir em seu resultado, principalmente em contextos competitivos. 
“A constante necessidade de inovação e renovação, a busca de flexibilidade e 
agilidade para proporcionar mudança e transformação, a adoção de novas ideias” 
(CHIAVENATO, 2000, p. 7).

No sentido que aqui estamos tratando, essas variáveis representam as contas 
contábeis que recebem registros de débitos e créditos para que ao final de 
determinado período possamos apurar o quanto nossa operação gerou em termos 
de resultado econômico.
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Os indivíduos, por sua vez, devem perceber 
e influenciar as ligações existentes entre 
suas atividades, além de atuar sobre o valor 
da corporação. A qualidade da sua tomada 
de decisão em relação a cada atividade e a 
sua execução também serão influenciadas 
pela existência de um sistema apropriado de 
medidas (PACE, BASSO, SILVA, 2003, p. 2).

O resultado econômico de uma organização é apurado a partir dos registros 
dos fatos contábeis que são fenômenos econômicos e financeiros ocorridos a 
partir da operação empresarial.

As operações organizacionais visam atender aos objetivos traçados pelo 
planejamento estratégico. Esses objetivos envolvem a busca de resultado 
econômico (lucro) no caso de entidades com fins lucrativos, ou representam 
objetivos sociais no caso de entidades sem finalidade lucrativa.

Para que haja o correto ordenamento e organização dos registros contábeis, 
a contabilidade lança mão de uma estrutura padronizada de contas que ficam 
disponíveis ao contador em um documento denominado plano de contas. Esse 
instrumento é o orientador do registro das operações.

O plano de contas apresenta, dentre outras estruturas, o ativo e o passivo 
empresariais, o patrimônio líquido, as receitas, os custos e as despesas que integram o 
conjunto de contas que permitem o levantamento das demonstrações contábeis, em 
especial do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício – DRE.
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No caso específico de nossa unidade que pretende discutir a quantificação do 
lucro, podemos ver na estrutura a seguir as principais contas que compõem um 
plano de contas padrão.

Quadro 3.1 | Exemplo de Plano de Contas Parte dos Resultados

3 CUSTOS E DESPESAS

3.1 Custos dos Produtos Vendidos

3.1.1 Custos dos Materiais

3.1.1.01 Custos dos Materiais Aplicados

3.1.2 Custos da Mão de Obra

3.1.2.01 Salários

3.1.2.02 Encargos Sociais

3.2 Custo das Mercadorias Vendidas

3.2.1 Custo das Mercadorias

3.2.1.01 Custo das Mercadorias Vendidas

3.3 Custo dos Serviços Prestados

3.3.1 Custo dos Serviços

3.3.1.01 Materiais Aplicados

3.3.1.02 Mão de Obra

3.3.1.03 Encargos Sociais

3.4 Despesas Operacionais

3.4.1 Despesas Gerais

3. 4.1.01 Mão de Obra

3.4.1.02 Encargos Sociais

3.4.1.03 Aluguéis

O Plano de Contas é uma matriz operativa em que são fixadas 
as regras que devem ser cumpridas durante o processo de 
escrituração contábil, proporcionando perfeita harmonia entre 
as características gerais da empresa e o produto esperado 
pelos usuários das informações contábeis, assegurando assim, 
padronização de procedimentos e racionalização na execução 
dos serviços, conforme se depreende pela fundamentação 
conceitual apresentada a seguir (CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DE SÃO PAULO, 2014, p. 1).
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Fonte: Adaptado de: Portal... (2014, p. 1)

3.5 Perdas de Capital

3.5.1 Baixa de Bens do Ativo Não Circulante

3.5.1.01 Custos de Alienação de Investimentos

3.5.1.02 Custos de Alienação do Imobilizado

4 RECEITAS

4.1 Receita Líquida

4.1.1 Receita Bruta de Vendas

4.1.1.01 De Mercadorias

4.1.1.02 De Produtos

4.1.1.03 De Serviços Prestados

4.1.2 Deduções da Receita Bruta

4.1.2.01 Devoluções

4.1.2.02 Serviços Cancelados

4.2 Outras Receitas Operacionais

4.2.1 Vendas de Ativos Não Circulantes

4.2.1.01 Receitas de Alienação de Investimentos

4.2.1.02 Receitas de Alienação do Imobilizado

A apuração do lucro, que é nosso tema nessa unidade, é feita justamente a 
partir da estrutura da demonstração do resultado do exercício, seguindo as 
nomenclaturas e estrutura definidos pela legislação societária.

Vale destacarmos que as demonstrações financeiras seguem um rigoroso 
processo de normalização.

Pronunciamento Conceitual Básico − emitido 
pelo CPC contém a Estrutura Conceitual para a 
Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, através da correlação às Normas 
Internacionais de Contabilidade − Estrutura para a 
Preparação e a Apresentação das Demonstrações 
Contábeis (Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements) emitido 
pelo International Accounting Standards Board 
(IASB) (SILVA, 2009, p. 3).
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É por meio dessa padronização que conseguimos analisar nossos resultados 
no tempo, ou seja, comparamos de forma isonômica os demonstrativos de um 
determinado ano com o de anos anteriores, ou até mesmo conseguimos comparar 
variações em nossas contas dentro de um mesmo ano a partir de indicadores 
econômicos e financeiros.

Quadro 3.2 – Demonstração do Resultado por Departamento

  ADMINISTR.  INDUSTR.  SERVIÇO 
 

COMÉRCIO 

% DE REPRESENTAÇÃO 100%  100% 100% 100%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  0,00  119.636,39 93.125,50 28.740,67 

SERVIÇOS PRESTADOS  0,00 0,00  55.875,30 28.740,67 

VENDAS DE MERCADORIAS/PRODUTOS 0,00  119.636,39    37.250,20 0,00   

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPER. BRUTA  0,00      6.627,20 4.573,09 2.737,44 

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  0,00             0,00          268,20 137,96 

IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS  0,00      2.135,51        664,92 0,00   

DEVOLUÇÕES DE VENDAS SERVIÇOS  0,00      1.483,49     1.210,63         893,83 

DEVOLUÇÕES DE VENDAS MERC./

PROD.
 0,00        892,73        694,90         214,46 

CANCELAMENTO DE VENDAS SERVIÇOS  0,00      1.789,64     1.393,05         429,92 

CANCELAMENTO VENDAS MERC./PROD.  0,00        143,15        150,08         359,03 

DESCONTOS E ABATIMENTOS S/ VENDAS  0,00        182,68        191,31         702,24 

RECEITA LÍQUIDA  0,00  113.009,19   88.552,41 26.003,23 

(-) CUSTO DAS VENDAS  0,00    82.004,31   44.131,24 5.362,54 

CUSTO DAS COMPRAS PRODUTOS  0,00    81.770,90   24.468,89  0,00

CUSTO DOS SERVIÇOS  0,00        233,41   19.662,35       2.476,01 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS  0,00  0,00  0,00 2.886,53 

RESULTADO BRUTO  0,00    31.004,88   44.421,17 20.640,69 

MARGEM BRUTA  0% 26% 48% 72%

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 33.979,86    25.196,05   37.852,55     19.333,94 

Despesas com vendas

FOLHA DE PAGAMENTO      5.773,34    11.799,53   23.551,59 8.803,87 

PROVISÃO FÉRIAS/13º SAL.      5.004,32      2.291,08     4.572,93       1.709,42 

FGTS      1.600,44        732,71     1.462,48         546,69 

VALE TRANSPORTE  0,00  0,00  0,00  0,00

ALIMENTAÇÃO           54,98        612,90        143,62         142,61 

TREINAMENTOS E CURSOS         521,80  0,00 0,00 0,00

COMISSÕES A TERCEIROS 0,00 0,00        390,30         228,72 
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Fonte: O autor (2014)

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL         374,74        234,21        702,63         187,37 

PROPAGANDA E CAMPANHA 0,00        687,45      1.083,65       1.354,22 

Despesas gerais e administrativas

FRETES E CARRETOS           12,61        993,98        445,73           74,29 

ALUGUEL      2.380,52      3.770,70        340,70       1.830,61 

ENERGIA ELÉTRICA         175,53      1.579,75     2.287,51         929,50 

ÁGUA 0,00           65,42          90,24         110,08 

TELEFONES         688,45        436,41        341,28         735,52 

LINKS E INTERNET         563,63  0,00 0,00 0,00

VIAGENS E ESTADIAS         732,42  0,00 0,00         313,89 

DESPESAS COM VEÍCULOS 0,00        217,16        289,55         434,33 

SEGURO VEÍCULOS 0,00        117,79        157,05         235,58 

SEGUROS E SEGURANÇAS      1.048,19        312,44          38,21         273,80 

MANUTENÇÕES GERAIS 0,00        231,26     1.156,31       1.156,31 

MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE         164,03        471,63        299,32         112,99 

PRÓ-LABORE      8.443,78 0,00 0,00 0,00

HONORÁRIOS E CONSULTORIAS      5.567,10 0,00 0,00 0,00

TAXAS         873,98 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESP. VENDAS E OPERAC. 0,00        641,63        499,45         154,14 

Despesas financ. (-) receitas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado antes dos impostos CSLL/IR.   (33.979,86)      6.450,46     7.068,07       1.460,89 

O demonstrativo apresentado no Quadro 3.2 evidencia a estrutura de contas de 
resultado, conforme estabelecido pelo plano de contas e pela legislação societária 
que regula como devem ser elaboradas e publicadas as demonstrações financeiras 
das entidades.

Você concorda que o sistema de contabilidade deve se pautar 
em padronização e estruturação das contas, no sentido de 
permitir comparação entre demonstrativos de diferentes 
empresas? Isso de alguma forma contribui para a gestão 
empresarial?
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A padronização das contas que representarão o resultado da empresa permite 
que se possa fazer comparações entre demonstrativos de diferentes empresas, 
permitindo que se façam avaliações comparativas e consequentemente se 
fundamentem as decisões relacionadas à operação.

Essa busca de informações pelas organizações 
para seu uso na tomada de decisões de 
investimento irá até o ponto em que seus 
custos marginais de aquisição igualarem 
seus benefícios, o que também deverá reger 
o seu comportamento na divulgação das 
informações (DEMPSEY et al., 1997 apud PACE; 
BASSO; SILVA, 2003, p. 2).

Na demonstração do resultado do exercício, conforme a apresentada no 
Quadro 3.2, é possível observarmos a seguinte estrutura:

Receita operacional bruta

Esse grupo de contas contempla as vendas geradas pela organização no período 
no qual se está apurando o resultado. Elas estão relacionadas com a atividade 
principal da organização e geralmente derivam de vendas.

No caso das indústrias, as vendas se referem aos produtos por ela fabricados, 
ou seja, gerados a partir do processamento das matérias-primas consumidas. Essas 
receitas são denominadas de Vendas de produtos ou simplesmente denominadas 
de Produtos vendidos. Esse grupo da demonstração do resultado do exercício 
sofre influência direta da operação empresarial.

No caso das empresas prestadoras de serviços, essas vendas se referem aos 
contratos vendidos e são denominadas de Serviços prestados ou simplesmente 
Vendas de serviços.

No caso das empresas comerciais que operam a partir da compra e venda 
de mercadorias, a denominação de suas receitas geralmente é de Venda de 
mercadorias ou simplesmente Mercadorias vendidas. A diferença entre mercadoria 
e produto se dá pelo fato da mercadoria ser considerada algo que está na cadeia 
comercial não necessitando passar por processos de produção, justamente o que 
dá ao elemento final da cadeia produtiva a denominação de produto, ou seja, 
derivado de uma linha de produção.



Quantificação do Lucro

U3

116

Você entende que as receitas representam a primeira fonte 
de recursos financeiros da empresa? Sendo assim elas podem 
determinar o quão bem a empresa se apresentou em dado período?

As receitas representam uma fonte de recursos financeiros para a empresa e 
determinam em grande parte o quanto a empresa obterá de rentabilidade no período. 
Isso se dá devido ao fato de que o valor de venda dos produtos, mercadorias ou 
serviços tomam como base o nível de rentabilidade esperado pela organização.

As medidas que tomamos a partir dos resultados obtidos por nossa operação são 
fundamentais para o processo de tomada de decisão, uma vez que representam 
métricas importantes de avaliação.

Ao buscarem identificar lucratividade e 
participação de mercado, satisfação de clientes, 
retenção de clientes, habilidades dos funcionários, 
prazos e incertezas dos fluxos de caixa futuros 
não podem ser vistos como indicadores de 
tendência ou vetores de desempenho (leading 
indicators), pois indicam o desempenho após 
a ocorrência dos fatos, ou seja, são indicadores 
de ocorrência da criação de valor e não estão 
focados na capacidade de agregar valor futuro 
(PACE; BASSO; SILVA, 2003, p. 3).

O volume de venda, então, interfere diretamente no resultado que a empresa 
obterá no período, desde que o valor dos produtos, mercadorias e serviços estejam 
corretamente mensurados considerando a rentabilidade esperada pela gestão da 
organização e pelos investidores.

Como as receitas interferem no resultado final, ou seja, no lucro líquido do 
período, a organização deve estar atenta ao mercado em termos de preços. O 
mercado é geralmente sensível aos preços praticados pelas empresas, demandando 
mais ou menos produtos, mercadorias e serviços dependendo do preço praticado. 
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O que regula esse sistema é a Lei da Oferta e da Procura.

Além da qualidade dos produtos, do padrão 
de serviços oferecidos aos clientes (assistência 
técnica etc.) e das campanhas publicitárias, 
a expansão das vendas poderá basear-se no 
oferecimento de preços competitivos e de 
maiores prazos para pagamento. A redução 
nos preços de venda afetará o lucro bruto, mas 
provavelmente ocorreria maior absorção das 
despesas operacionais fixas que, crescendo 
menos que as receitas de vendas, beneficiariam 
o resultado contábil pelo efeito de alavancagem 
operacional (BRAGA, 1991, p. 14).

A Lei da Oferta e da Procura estabelece que quanto maior a oferta de 
um produto no mercado menor é o preço aceito pelos consumidores, 
enquanto em casos de escassez de produtos, geralmente se observa 
uma maior tolerância do consumidor em relação à sua disposição de 
pagar preços mais elevados para consumir os produtos, mercadorias e 
serviços ofertados.

Deduções da receita operacional bruta

Abaixo da receita operacional bruta estão as deduções da receita que 
representam elementos que estão diretamente relacionados com as vendas e que 
causam efeito negativo sobre as mesmas.

O primeiro exemplo de dedução da receita são os impostos incidentes 
diretamente sobre as vendas.

A operação empresarial é tributada no sentido de contribuir para os cofres 
públicos que devem distribuir essas riquezas acumuladas a partir da tributação das 
receitas nas diversas necessidades sociais dos contribuintes.
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Os principais impostos incidentes sobre as vendas das empresas e que afetam 
diretamente o lucro são:

•	 Imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN.

•	 Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS que é um 
tributo estadual.

•	 Programa de integração social – PIS, que é um tributo federal.

•	 A Contribuição para financiamento da seguridade social – COFINS, que é 
um tributo federal.

•	 O imposto sobre produtos industrializados – IPI, que é um tributo federal, 
porém não é classificado como dedução da receita, mas é adicionado à receita 
operacional bruta formando o faturamento bruto das indústrias.

Você concorda que devemos reconhecer as deduções da 
receita operacional bruta como uma forma de analisarmos a 
capacidade da empresa em gerar receitas líquidas suficientes 
para gerarem bons resultados econômicos?

Outras deduções além dos impostos são apresentadas nesse grupo das quais 
destacamos os descontos incondicionais, ou seja, aqueles oferecidos aos clientes 
no momento da venda e que integram a nota fiscal, além das devoluções e 
cancelamentos de vendas feitos pelos clientes.

Assim que finalizamos a apresentação das deduções da receita operacional 
bruta, o próximo grupo da demonstração do resultado do exercício é denominado 
receita operacional líquida, ou seja, o resultado da subtração das deduções da 
receita operacional bruta da própria receita operacional bruta.

Consideramos que a receita operacional líquida é um ótimo indicativo de 
capacidade de geração de receita pela empresa. Denominamos de operacional 
tanto a receita bruta como a líquida em virtude de corresponderem à receita 
diretamente relacionada com a operação principal da empresa.

Será da receita operacional líquida a dedução dos custos das vendas que 
representam o próximo grupo que será apresentado.
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Uma das formas de analisarmos a eficácia empresarial em termos de 
resultados é fazê-la a partir do cálculo das margens de lucro bruto e 
líquido. Essas margens são calculadas a partir da divisão dos respectivos 
lucros pela receita operacional líquida, ou seja, sem a influência dos 
impostos e demais deduções que apresentamos em parágrafos anteriores.

Para que a empresa seja capaz de operar e gerar receitas ela necessariamente 
incorre na geração de custos. Esses custos são registrados pela contabilidade 
permitindo que se saiba o quanto foi possível agregarmos de valor ao oferecer 
nossos produtos ao mercado. Os custos mais o valor agregado representam nosso 
preço de comercialização dos produtos. 

Os custos derivam geralmente do consumo de matérias-primas que são 
transformadas em produtos acabados.

[...] pode-se concluir que o bom funcionamento 
da produção, além da observação dos fatores 
estudados nos itens anteriores decorre da 
realização de um planejamento que consiga 
realizar previsões realistas e confiáveis e 
possibilite a administração de todos os 
elementos necessários para que a produção 
seja eficaz e considere a capacidade produtiva 
e provisão de insumos e matérias-primas 
(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 244).

Depois da receita operacional líquida, apresentamos os custos que permitiram 
obtê-la, ou seja, no caso da indústria é apresentado o custo dos produtos vendidos 
– CPV que corresponde à soma das matérias-primas utilizadas, mais a mão de 
obra necessária ao seu processamento e mais os custos indiretos de fabricação. 
Os custos indiretos de fabricação – CIF são atribuídos aos produtos pela utilização 
de critérios de rateio pelo sistema de absorção. Todos esses elementos são 
computados e contabilizados formando o estoque a preço de custo dos produtos 
acabados que ao serem vendidos se transformam em custo dos produtos vendidos.
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O custo dos materiais aplicados na produção 
(MAP), o custo mão de obra direta utilizada 
(MOD) e o custo de fabricação (CIF) compõem 
o custo de produção do período (CPP = MAP 
+ MOD + CIF) que alimenta o estoque dos 
produtos em elaboração (Epe). O custo da 
produção acabada (CPA) é transferido de Epe 
para o estoque de produtos acabados (Epa), 
cujas saídas correspondem ao custo dos 
produtos vendidos (CPV) (BRAGA, 1991, p. 2).

No caso de empresas comerciais os custos nesse grupo são denominados 
de custos das mercadorias vendidas – CMV. Os custos das mercadorias vendidas 
surgem a partir da baixa dos estoques de mercadorias adquiridas para revenda. 
As mercadorias são adquiridas dos fornecedores sendo que todo valor pago para 
deixar a mercadoria em condições de venda integra seu custo de aquisição que 
fica registrado na forma de estoque até que sejam vendidas.

O processo produtivo que gera os custos precisa ser adequadamente 
gerido para que se obtenha o melhor resultado possível. Esse processo de 
otimização representa “[...] um ciclo contínuo de decisões gerenciais para o bom 
aproveitamento de recursos e melhoria do sistema produtivo e bom desempenho 
geral do processo” (NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 233).

Se a empresa opera na prestação de serviços, ela apresentará nesse grupo os 
custos dos serviços prestados – CSP que é formado a partir da acumulação dos custos 
de mão de obra mais os insumos necessários à prestação dos serviços contratados.

Esses custos derivam do sistema produtivo organizacional que representa uma 
área complexa a ser gerida pela organização.

Aparentemente simples, o sistema produtivo 
envolve uma complexidade extraordinária visto 
que, trata-se de entradas envolvendo o ambiente 
externo à organização como normas legais, 
políticas, econômicas e recursos primários que 
passam por processo de transformação também 
sujeito a tais variáveis e geram saídas tangíveis 
e intangíveis de influência direta na sociedade 
(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 233).
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Você concorda que os custos são importantes elementos de 
interferência no lucro da organização? Reconhecemos que 
se a empresa deseja alavancar seus lucros necessariamente 
precisará otimizar seus custos?

A partir da apresentação de nossos custos – industriais, comerciais ou de 
prestação de serviços – apuramos, então, nosso resultado bruto denominado de 
lucro bruto operacional, ou resumidamente lucro bruto.

Nosso lucro bruto corresponde ao primeiro resultado apurado a partir de nossas 
vendas e representa um importante indicativo de eficácia na gestão dos recursos 
econômicos inerentes à atividade principal da organização.

É o lucro bruto também que permite a apuração da margem bruta operacional, 
ou seja, o percentual obtido a partir da divisão do lucro bruto pela receita operacional 
líquida que apresentamos anteriormente. A margem de lucro é um indicativo 
indireto de produtividade, uma vez que essa última contribui para resultados mais 
satisfatórios para a organização.

Nesse sentido, consideramos que “a produtividade é um fator fundamental 
na produção, é influenciada por inúmeras variáveis de todo o processo e 
possibilita avaliar o resultado das ações e estratégias implementadas na produção” 
(NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 235).

O próximo grupo que a demonstração do resultado do exercício apresenta é 
denominado despesas operacionais. Nesse grupo são alocadas todas as despesas 
necessárias para que a organização cumpra seus objetivos a partir da execução de 
sua atividade.

Podemos considerar que as despesas operacionais são 
necessárias para o funcionamento da empresa? Dessa forma, 
otimizarmos sua aplicação contribui para um resultado mais 
satisfatório para a empresa?



Quantificação do Lucro

U3

122

Conforme determina a legislação societária a demonstração do resultado do 
exercício deverá apresentas as despesas operacionais divididas nos seguintes subgrupos:

Despesas com vendas – que contempla todas as despesas que vinculadas às 
vendas feitas pela empresa, tais como comissões pagas aos vendedores, os tributos 
sobre a folha relacionados à venda, propagandas e campanhas publicitárias com 
o objetivo de aprimorar as vendas, fretes sobre vendas pagos pela empresa como 
forma de satisfazer seus clientes entre outras.

Despesas gerais e administrativas – que congregam todas as despesas que 
são executadas a partir da administração da operação da empresa. São despesas 
que estão vinculadas ao funcionamento da organização, tais como aluguéis, 
despesas com telefone, internet, água e energia elétrica, materiais de expediente, 
manutenções gerais, despesas com depreciação, amortização e exaustão 
vinculadas aos imobilizados, despesas com honorários, cartórios, tributos sobre 
a propriedade como o Imposto sobre Veículos Automotores – IPVA e o Imposto 
Predial, Territorial Urbano – IPTU entre outros.

No sentido de despesas vinculadas à propriedade que integram as despesas 
operacionais, consideremos que para que a empresa funcione adequadamente 
ela faz investimentos em imobilizações como, por exemplo, equipamentos de 
produção e móveis de escritório que acabam gerando despesas pela perda de 
valor ou por manutenção. Essas despesas são representadas pela depreciação.

Despesas financeiras – que congrega as despesas vinculadas a operações 
financeiras da empresa como juros pagos, descontos concedidos, tarifas bancárias 
entre outros. Nesse grupo devemos apresentar como conta retificadora (redutora) 
as receitas financeiras para que se possa apurar as despesas financeiras líquidas das 
receitas financeiras.

1. Qual dos grupos a seguir contemplará as despesas com 
manutenção de equipamentos lotados na área administrativa?

a) Despesas com vendas.

b) Despesas financeiras líquidas das receitas financeiras.

c) Despesas gerais e administrativas.

d) Despesas com impostos.
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Uma vez que apresentamos as despesas operacionais, apuramos, então, nosso 
lucro operacional, ou seja, o valor do lucro derivado de nossa operação principal, 
seja ela de indústria, de comércio ou de prestação de serviços.O lucro operacional 
ocorre a partir da realização do ciclo operacional.

O Ciclo operacional (CO) corresponde ao 
intervalo de tempo compreendido desde a 
recepção dos materiais de produção (ou das 
mercadorias para revenda) até a cobrança das 
vendas correspondentes. Durante esse período 
são investidos recursos nas operações da 
empresa sem que ocorram as entradas de caixa 
de relativas às vendas (BRAGA, 1991, p. 3).

O lucro operacional representa o resultado da dedução das despesas 
operacionais de nosso lucro bruto. O lucro operacional também representa uma 
medida de avaliação de eficácia operacional, ou seja, pelo cálculo da margem 
operacional verificamos se nosso percentual de lucro está de acordo com as 
expectativas dos investidores e da gestão da organização.

Assim que apuramos nosso lucro operacional apresentamos as receitas e custos 
relacionados a atividades que não correspondem à atividade operacional da empresa, 
sendo essas consideradas de receitas e custos não operacionais. Em determinados 
casos é apresentado apenas o resultado líquido dos fatos não operacionais.

Podemos citar, como exemplo de receitas ou custos não operacionais, os 
valores derivados de alienação de bens do ativo imobilizado, ou seja, o resultado 
que determinada venda de imobilizado gerou. Esse resultado é apurado a partir da 
dedução do valor da venda, o valor do custo contábil do bem.

O custo contábil de um bem do ativo imobilizado é apurado a partir da 
contabilização dos custos para sua aquisição menos a depreciação, amortização 
ou exaustão referente aos mesmos bens.

A depreciação, amortização e exaustão são reconhecimentos da perda 
de valor dos bens do ativo imobilizado derivado do uso, obsolescência 
ou extração de recursos minerais.
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Uma vez que temos nosso lucro operacional e nossos resultados não 
operacionais calculamos o lucro antes do Imposto de Renda – IRPJ e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.

Os dois tributos acima citados incidem sobre o lucro apurado pela organização, 
sendo deduzidos do lucro operacional.

Apresentamos, então, na demonstração do resultado do exercício o valor do 
imposto de renda e da contribuição social sobe o lucro líquido e na sequência 
apuramos o Lucro Líquido do Exercício.

O lucro líquido do exercício diz respeito ao resultado final obtido pela empresa 
no período em questão, ou seja, trata-se do lucro que estará disponível para a 
organização efetuar as destinações a que ela deve se submeter pela legislação 
societária e estatuto da sociedade.

Geralmente o lucro líquido deverá primeiramente ser utilizado para a constituição 
da reserva legal que objetiva garantir, em casos específicos, a distribuição de 
dividendos aos investidores.

Uma segunda destinação diz respeito à constituição de reservas de lucro que 
devem estar devidamente fundamentadas em termos de motivo e de tempo para 
sua utilização conforme determina a legislação societária.

O lucro remanescente deverá, então, ser distribuído aos acionistas na sua 
totalidade, ou seja, não é mais permitida a cumulação de lucros no patrimônio 
líquido sem que sejam constituídas reservas. Todo o lucro restante depois de 
constituídas as reservas deverá ser distribuído.

Justamente essa distribuição do lucro é que estará devidamente regulada pelo 
estatuto de constituição da sociedade. Vale destacarmos que a legislação societária 
atual tem como princípio buscar sempre proteger o acionista, principalmente o 
minoritário que nem sempre possui o devido poder de decisão no contexto das 
assembleias da sociedade.

Você conhece mais alguns impostos que a empresa se obriga 
a pagar quando está em funcionamento?
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2. Quais são os dois tributos que incidem diretamente sobre o 
lucro obtido pela organização ao final do exercício social?

a) PIS e COFINS.

b) ICMS e IPI.

c) COFINS e IPI.

d) IRPF e CSLL.

Apuração do lucro e o regime de competência

A apuração do lucro, conforme discorremos nos parágrafos anteriores dessa 
seção, representa o resultado final do registro dos fatos contábeis, ou seja, sofre 
influência direta de como são registrados, em termos contábeis, os fatos ocorridos 
no cotidiano da organização.

Para que a contabilidade faça esse registro ela deve seguir necessariamente 
as normas previstas pela legislação societária, legislação comercial, legislação 
tributária e a técnica contábil.

No tocante ao momento de registro dos fatos contábeis temos como norma 
o princípio contábil da competência.O regime de competência diz respeito à 
orientação quando ao momento oportuno para que façamos o registro dos fatos 
contábeis, sendo que neste caso deveremos fazê-lo sempre em virtude de se 
respeitar o momento no qual incorreu a despesas e os custos e de ter havido a 
realização da receita.

Tanto em uma, como noutra situação, não devemos tomar como base o 
efetivo recebimento das receitas (vendas) e tampouco o pagamento dos custos 
e despesas, mas sempre verificar o momento no qual ambas foram efetivamente 
executadas, mesmo que isso ocorre de forma fragmentada.

Para ilustrarmos essa situação de registro que interfere diretamente na 
mensuração do lucro do período, vamos analisar os fatos descritos e apresentados 
no quadro a seguir.
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Quadro 3.3 | Fatos Contábeis a Serem Contabilizados

DATA HISTÓRICO  VALOR 

01/04/X1
Compra de mercadorias para revenda a prazo em três parcelas sem 

entrada conforme nota fiscal.
     60.000,00 

01/04/X1

Venda de mercadorias com custo de R$ 30.000,00 nesta data para 

recebimento em três parcelas, com entrada de 30% conforme nota 

fiscal, ICMS 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%.

   100.000,00 

02/04/X1
Pagamento de um boleto referente à compra de materiais de 

expediente executada no mês passado conforme nota fiscal.
       2.000,00 

05/04/X1
Compra de materiais de escritório conforme nota fiscal cujo 

pagamento será feito em duas parcelas sem entrada.
       1.500,00 

10/04/X1
Compra de materiais de expediente conforme nota fiscal cujo 

pagamento será feito em três parcelas sem entrada.
       3.000,00 

10/04/X1
Pagamento dos salários do mês passado conforme folha de 

pagamento.
     20.000,00 

12/04/X1
Pagamento do aluguel da empresa do mês 04/X1 conforme 

contrato.
       3.500,00 

18/04/X1
Pagamento de despesas financeiras debitadas nessa data conforme 

extrato e ordem de débito do Banco Z.
           250,00 

22/04/X1
Pagamento de despesas com manutenções de equipamentos 

conforme nota fiscal.
       1.750,00 

29/04/X1
Folha de pagamento do departamento de vendas referente ao mês 

04/X1 a ser paga no mês 05/X1.
     15.000,00 

30/04/X1
Folha de pagamento do departamento administrativo referente ao 

mês 04/X1 a ser paga no mês 05/X1.
       5.000,00 

Fonte: O autor (2014)

Conforme podemos observar no quadro acima, os fatos contábeis ocorridos 
no período de abril/x1 contemplam tanto valor recebido ou pago no próprio mês, 
quanto em meses anteriores e posteriores.

Também observamos que os fatos contemplam diversos tipos de contas 
contábeis, ou seja, contas que afetam o resultado como também outras que são 
consideradas como patrimoniais, ou seja, integram o balanço do ativo e passivo.

Nosso foco nessa unidade é a apuração do resultado, portanto vamos destacar 
as movimentações que afetam o resultado e que integrarão a demonstração 
do resultado do exercício, embora iremos demonstrar o registro de todas as 
operações, independentemente de envolverem contas de resultado, não iremos 
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As contas contábeis se dividem em contas patrimoniais (contas do ativo e 
passivo além do patrimônio líquido) que integram o balanço patrimonial 
e as contas de resultado que servem para apurarmos o resultado do 
exercício e integram a demonstração do resultado do exercício.

A seguir, apresentamos os registros dos fatos na forma de razonetes, ou 
seja, de um formulário que nos permitirá apurar os saldos das contas que foram 
movimentadas pelos fatos contábeis.

Nos razonetes de cada conta você observará o saldo anterior cujos valores 
estão na cor branca nas células em preto.

As contas que afetam o resultado estão com seus respectivos razonetes pintados 
na cor cinza: vendas de mercadorias, PIS sobre vendas, COFINS sobre vendas, ICMS 
sobre vendas, custo das mercadorias vendidas, materiais de escritório, materiais 
de expediente, aluguéis, despesas financeiras, manutenção de equipamentos e 
ordenados e salários.

apresentar o balanço patrimonial.

Observaremos que as contas de resultado são as responsáveis pela apuração 
do lucro líquido, conforme explicamos em parágrafos anteriores.

Bancos Duplicatas a receber Vendas de mercadorias PIS S/ Vendas

Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

8 2.000,00 2.000,00 3 70.000,00   2   30.000,00 4 1.650,00  

2 30.000,00 20.000,00 11     3   70.000,00    

  3.500,00 12            

  250,00 13            

  1.750,00 14            

32.000,00 27.500,00 70.000,00 -   -   100.000,00 1.650,00 -   

4.500,00 70.000,00   100.000,00   1.650,00  

PIS a recolher COFINS S/ Vendas COFINS a recolher ICMS S/ Vendas

Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

4   1.650,00 5 7.600,00   5   7.600,00 6 18.000,00  
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-   1.650,00 7.600,00 -   -   7.600,00 18.000,00 -   

1.650,00 7.600,00   7.600,00 18.000,00  

ICMS a recolher
Estoque de 

mercadorias

Custo das mercadorias 

vendidas
Duplicatas a pagar

Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

6   18.000,00 7 20.000,00 30.000,00 7 30.000,00   8 2.000,00 2.000,00 

    1 60.000,00       9   1.500,00 

            10   3.000,00 

-   18.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 -   2.000,00 6.500,00 

18.000,00 50.000,00 30.000,00   4.500,00 

Ordenados e salários 

a pagar
Fornecedores Materiais de escritório

Materiais de 

expediente

Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

11 20.000,00 20.000,00 1   60.000,00 9 1.500,00   10 3.000,00  

  15.000,00 15            

  5.000,00 16            

20.000,00 40.000,00 -   60.000,00 1.500,00 -   3.000,00 -   

20.000,00 60.000,00 1.500,00   3.000,00  

Aluguéis Despesas financeiras
Manutenções de 

equipamentos
Ordenados e salários

Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

12 3.500,00   13 250,00   14 1.750,00   15 15.000,00  

            16 5.000,00  

3.500,00 -   250,00 -   1.750,00 -   20.000,00 -   

3.500,00   250,00   1.750,00   20.000,00  

Nos razonetes das contas é possível vermos como foram apurados os 
respectivos saldos das contas de resultado que, conforme já explicamos, estão na 

Razonetes são, na verdade, resumos do livro razão, ou seja, o livro no 
qual são apurados os saldos das contas contábeis. Eles representam 
uma metodologia simplificada para apuração dos saldos das contas e 
possibilitam o encerramento do resultado do exercício.
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cor cinza. Ao lado de cada valor lançado a débito ou a crédito estão as numerações 
que possibilitam identificarmos as contrapartidas de cada valor.

A partir da apuração dos saldos podemos então levantar a demonstração do 
resultado do exercício que apresenta os resultados apresentados a seguir.

Quadro 3.4 | Demonstração do Resultado do Exercício do Exemplo

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

  DESCRIÇÕES VALORES

RECEITA OPERACIONAL BRUTA   100.000,00 

  RECEITA BRUTA COM VENDAS  

    Vendas de Mercadorias   100.000,00 

(-) IMPOSTOS E DEDUÇÕES S/ RECEITA BRUTA     27.250,00 

  IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERCADORIAS  

  PIS   1.650,00 

    COFINS 7.600,00 

    ICMS 18.000,00 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 72.750,00 

(-) CUSTOS OPERACIONAIS 30.000,00 

  CUSTOS COM VENDAS  

    Custo das Mercadorias Vendidas 30.000,00 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 42.750,00 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 30.000,00 

  DESPESAS COM VENDAS 15.000,00 

        ORDENADOS E SALÁRIOS 15.000,00 

  DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 14.750,00 

        ORDENADOS E SALÁRIOS 5.000,00 

        MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.500,00 

        MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00 

        MANUTENÇÕES DE EQTOS 1.750,00 

        ALUGUÉIS 3.500,00 

    DESPESAS FINANCEIRAS 250,00 

        Despesas Bancárias 250,00 

LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR/CSLL 12.750,00 

(-) IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS 3.060,00 

  CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS 3.060,00 

    IMPOSTO DE RENDA 1.912,50 
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Podemos observar na demonstração do resultado do exercício que partimos 
da venda bruta de R$ 100.000,00, conforme descrito no fato contábil, e vamos 
deduzindo os valores correspondentes a cada grupo da DRE, conforme explicamos 
no início dessa seção.

Nosso lucro líquido apurado no exemplo é de R$ 9.690,00 representando o 
resultado final obtido pela empresa depois de todas as deduções. Esse será o lucro 
a ser destinado (reservas) e distribuído aos sócios/acionistas.

A mensuração do lucro é fundamental para a organização, conforme tivemos 
a oportunidade de compreender, porém outras análises são importantes para 
sabermos se nossa gestão de resultado está sendo eficaz.

Nós veremos na próxima seção o cálculo do ponto de equilíbrio que representa 
uma mensuração da quantidade mínima ideal de vendas que precisamos fazer 
para manter nossa empresa em equilíbrio.

      Imposto de Renda 1.912,50 

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.147,50 

      Contribuição Social 1.147,50 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 9.690,00 

Fonte: O autor (2014)

Existem algumas despesas e receitas que não são tributadas ou deduzidas 
de acordo com o manual do imposto de renda, portanto a apuração do 
IR e da CSLL passa primeiramente por ajustes do lucro pela adição ou 
dedução dessas receitas e despesas.
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Seção 2

Cálculo e Análise do Ponto de Equilíbrio

1 INTRODUÇÃO

Quando pensamos em resultado, geralmente apontamos para dois aspectos 
fundamentais: a questão da margem de lucro esperada por determinado produto 
e o volume que precisamos vender para ampliar essa margem de lucro ao final de 
um determinado período de vendas. Torna-se fundamental que consideremos a 
contribuição que a venda de cada produto dá para nosso resultado final.

Se trabalharmos com um mix de produtos com margens diferenciadas, 
certamente nosso resultado será fruto da média ponderada dessas margens 
deduzidas de nossos custos e despesas fixas. É como se cada produto 
individualmente contribuísse para o todo a partir de uma determinada parcela 
percentual desse resultado final.

A análise desse tipo de informação diz respeito a uma técnica que denominamos 
de análise de custo, volume e lucro, uma vez que considera os volumes de vendas, 
as margens individuais de cada produto e o volume de custos e despesas fixas que 
de forma conjunta influenciam em nosso resultado líquido e consequentemente 
em nossa margem líquida.

O objetivo desse tipo de análise é apoiar a decisão referente, principalmente, à 
colocação ou retirada de produtos no mercado ou ao incentivo ou ao desincentivo 
da venda de determinados produtos.

Por outro lado, também se torna uma oportunidade para que a empresa reveja 
seus custos variáveis, suas despesas variáveis e seus custos e despesas fixas, no 
sentido de proporcionarem maior rentabilidade.

2 PONTO DE EQUILÍBRIO E A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

A cada dia se intensifica o desafio de estabelecermos preços mais competitivos, 
uma vez que essa ação é um fator fundamental e importante para a sobrevivência 
dos negócios.

O maior desafio das empresas é manter seus preços alinhados às demandas do 
mercado, gerando ao mesmo tempo rentabilidade em suas operações a partir do 
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mix de produtos que estarão comercializando.

O elemento motivador desse tipo de análise é a busca pelo aumento da 
rentabilidade dos produtos e consequentemente da entidade como um todo. Esse 
aumento de rentabilidade passa certamente pelo processo de análise dos volumes 
de venda e das margens oferecidas por cada produto.

Essas análises são elementos que pertencem a um tipo de estudo envolvendo 
os volumes de custos e quantidades denominado de Análise de Custo-Volume-
Lucro que se dá principalmente a partir da identificação, mensuração e estudo das 
quantidades de produtos vendidos, dos custos variáveis e dos custos fixos.

Dependendo das análises do volume e das margens de cada produto, 
a organização pode escolher determinados mixes de produtos que 
lhe ofereçam maior rentabilidade e possibilidades de vendas em 
maiores quantidades, tendo em vista o nível de concorrência que 
enfrenta no mercado.

A decisão de se incentivar ou não determinado produto, no conjunto daqueles 
disponíveis para venda, passa necessariamente pela análise de sua contribuição 
nesse conjunto em termos de rentabilidade.

Nesse sentido, todos os esforços para um melhor sistema de custeamento e 
precificação de produtos – permitindo a tomada de decisões de forma mais segura 
em relação aos custos e produtos – são bem-vindos.

Em síntese, estamos diante de uma metodologia de análise dos custos para a 
tomada de decisões a partir da relação desses com o volume de produção e de 
venda com a margem de lucro desejada.

Nesse sentido, podemos considerar o que nos apresenta Horta (2004, p. 
54) quando considera que a análise do “Custo Volume Lucro (CVL) é uma das 

Com base no conceito acima, podemos considerar que para 
uma tomada de decisões mais eficaz dependemos de um 
bom controle de nossos custos?
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Faz parte dos custos todo valor que seja necessário para que se possa 
deixar o produto em condições de venda. Esses custos são armazenados 
pelo valor de aquisição e depois transferidos para a produção de acordo 
com as quantidades que forem sendo produzidas.

Percebe-se nestas citações a presença do caráter gerencial no que se refere à 
busca de melhoramento, principalmente do lucro por consequência do estudo da 
relação que envolve os produtos, seu volume de produção e os custos das entidades.

Consideremos no mesmo sentido algumas ponderações feitas por Martins 
(2003) a respeito da problemática do comportamento dos custos fixos e variáveis, 
bem como sua variação em termos de valor e seu comportamento em relação 
ao volume de produção. Ele discute a relação entre o volume de produção e a 
representatividade dos custos fixos.

Para Martins (2003) essa relação seria representada graficamente como se 
fossem “degraus”, ou seja, no momento em que se atinge determinado volume de 
produção os custos fixos passam para um novo patamar que se manterá até um 
segundo volume e assim por diante.

Você concorda que o controle dos custos de produção é 
fundamental para que a empresa possa saber qual está sendo 
sua rentabilidade e tomar as decisões necessárias sobre 
manter ou retirar produtos da linha de produção?

mais eficientes ferramentas à disposição dos responsáveis pela gestão de uma 
organização” o que pode ser reforçado pelas palavras de Kaplan e Atkinson (1989) 
apud Horta (2004) que defendem o fato de que diversas decisões gerenciais 
requerem a análise atenta do comportamento de custos e lucros em função das 
expectativas do volume de vendas. 

A análise, no sentido defendido pelos autores citados no parágrafo anterior, 
examina o comportamento das receitas e dos custos totais, dos resultados das 
operações de vendas. Ela sofre influência direta dos preços de venda dos produtos, 
dos custos variáveis por unidade e dos custos fixos.
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Essas ponderações se justificam a partir do reconhecimento de que a alocação 
dos custos fixos aos produtos é um desafio considerável e em muitos casos esse 
desafio é de difícil superação.

Os custos fixos possuem características que dificultam sua identificação em 
relação ao volume adequado a ser atribuído ao produto. Além disso, devemos 
considerar que, a depender do volume de produção, esses custos considerados 
fixos deixam de ser totalmente fixos, tornando-se um custo semivariável.

Esse desafio para a mensuração do custo interfere diretamente na análise do 
resultado final obtido a partir das vendas dos produtos.

Outra questão que merece destaque é a da proporcionalidade dos custos 
variáveis que, embora sejam de mais fácil identificação, nem sempre representam 
uma relação linear perfeita com o volume de produção se comportando de forma 
semelhante aos custos fixos.

Além das questões da variação nos próprios custos, podemos observar 
alterações nos valores e na proporcionalidade dos custos fixos e variáveis pelo 
motivo de alterações nos preços desses custos.

A análise de custo, volume e lucro permite algumas conclusões importantes 
para amparar decisões a respeito da produção nas indústrias, principalmente 
daquelas que envolvem foco no aumento do lucro.

Um dos principais objetivos da gestão dos custos, volume e lucro é a obtenção 
de informações úteis para o processo de tomada de decisões envolvendo margens 
e expectativa de rentabilidade.

Para que possamos entender como se dão os cálculos envolvendo o custo, 
volume e lucro, precisamos relembrar alguns conceitos:

Custos variáveis – representam os custos que variam de acordo com o volume 
de produção. Por exemplo: mão de obra direta e material direto.

Custos fixos – são os custos que se mantêm estáveis mesmo havendo variação 

Geralmente a análise de custo, volume e lucro é feita pela contabilidade 
gerencial que é a responsável pela identificação, mensuração, controle e 
análise dos custos envolvidos com o sistema produtivo.
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3. Se temos em uma indústria o valor do custo variável unitário 
de um determinado produto mensurado em R$ 100,00. Qual 
é o total dos custos variáveis se vendêssemos 10 unidades 
desse produto?

a) R$ 100,00.

b) R$ 1.000,00.

c) R$ 10.000,00.

d) R$ 0,00.

no volume de produção. Por exemplo: aluguéis, depreciação, salário do supervisor 
da fábrica etc.

Quando estabelecemos o preço de venda do produto estamos estabelecendo 
uma margem desejada que deve ser suficiente para pagar os custos e ainda 
remunerar o investidor.

Os principais elementos da análise de custo, volume e lucro consistem da 
determinação da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio.

Parte dos custos (os custos variáveis) varia dependendo da quantidade vendida 
dos produtos, enquanto outra parte (os custos fixos) permanece inalterada, 
independentemente da quantidade vendida.

Para efetuarmos uma análise eficaz dos impactos dos preços e dos custos no 
resultado da organização, devemos considerar a separação dos custos em variáveis 
e fixos de tal forma que nos permita identificar a quantidade necessária de vendas 
para que cheguemos ao resultado desejado.

3 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

A margem de contribuição representa o percentual ou o valor que é aplicado 
sobre os custos variáveis para chegarmos à receita (vendas) dos produtos, ou seja, 
adicionamos a margem de contribuição sobre os custos variáveis e chegamos ao 
valor de venda.

A margem de contribuição representa o montante disponível, quando 
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Quadro 3.5 | Margem de Contribuição Unitária

Fonte: O autor (2014)

DESCRIÇÃO VALOR %

PREÇO UNITÁRIO DE VENDA DO PRODUTO Y  400,00 100%

CUSTO UNITÁRIO DO PRODUTO Y  200,00 50%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA  200,00 50%

Conforme podemos observar no quadro acima, a partir de um preço de 
venda de R$ 400,00 e um custo unitário de R$ 200,00 temos uma margem de 
contribuição de R$ 200,00.

Ao analisarmos essa margem de contribuição em termos percentuais, 
verificamos que ela representa 50% de nosso preço de venda. Em outras palavras, 
quando vendemos uma unidade de produto por R$ 400,00 obtemos uma margem 
de contribuição de 50% que equivale a R$ 200,00.

Para encontrarmos a margem de contribuição total basta multiplicarmos a 
margem de contribuição unitária pela quantidade vendida, portanto dependemos 
de saber quantas unidades foram comercializadas para se chegar à margem de 
contribuição total.

deduzimos do preço venda, portanto da receita, os custos variáveis. Essa margem 
serve, em termos simplificados, para realizarmos o pagamento dos custos fixos e 
termos o lucro desejado.

A fórmula da margem de contribuição pode ser apresentada como:

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO = PREÇO DE VENDA – CUSTOS VARIÁVEIS

A margem de contribuição unitária é calculada a partir dessa equação, 
considerando a receita unitária e os custos variáveis unitários.

Para que calculemos a margem de contribuição total, devemos considerar a 
receita total, bem como os custos variáveis totais.

Para uma melhor compreensão, vamos exemplificar o cálculo da margem de 
contribuição a partir dos dados a seguir.

Imaginemos que uma indústria tenha um custo variável unitário de R$ 200,00 
referentes a um produto cujo preço de venda seja de R$ 400,00. Qual seria neste 
caso nossa margem de contribuição em valor e em percentual?
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Qual seria a margem de contribuição no caso de vendermos 10 unidades 
do produto acima?

De acordo com esse conceito de margem de contribuição total, vamos imaginar 
que a empresa em questão, no nosso exemplo, tenha vendido a quantidade de 
1000 produtos.

Quadro 3.6 | Margem de Contribuição Total

Fonte: O autor (2014)

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR TOTAL %

PREÇO UNITÁRIO DE VENDA DO PRODUTO Y 1000 400.000,00 100%

CUSTO UNITÁRIO DO PRODUTO Y 1000 200.000,00 50%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA 1000 200.000,00 50%

Observando os valores de faturamento total da organização, verificamos que a 
partir da quantidade de 1000 unidades a empresa obtém de receita total o valor de 
R$ 400.000,00, seus custos variáveis chegam a R$ 200.000,00 e sua margem de 
contribuição total é de R$ 200.000,00.

Observamos que embora nosso cálculo seja feito, nesse segundo exemplo, 
pelos totais de faturamento e de custos variáveis não há alteração nos valores 
relativos expressos em percentual.

O estudo da margem de contribuição nos permite identificar produtos com 
mais ou menos contribuição para o lucro final da organização, o que pode resultar 
em descontinuidade de determinados produtos.

Quadro 3.6 | Margem de Contribuição por Produto

Fonte: O autor (2014)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARGENS DE CONTRIBUIÇÕES

CAMISA DE ALGODÃO 60%

CAMISETA DE ALGODÃO 40%

CAMISA POLO EM MALHA 80%

CALÇA JEANS SEM TINGIMENTO 70%

CALÇA JEANS COM TINGIMENTO 50%
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Você concorda que a empresa deve retirar de seu mix de produtos aqueles 
que não oferecem uma contribuição significativa para seu resultado final? 
Seria essa uma forma de melhorar a rentabilidade geral da empresa?

4 PONTO DE EQUILÍBRIO

Uma vez determinada a margem de contribuição de cada produto e sabendo 
o montante de custos fixos, é possível encontrarmos o ponto no qual a venda seja 
suficiente para a empresa ficar equilibrada em termos de pagamento dos custos 
variáveis e fixos.

Conceitualmente representa o momento no qual a empresa consegue, com 
base no volume de venda representado pelas receitas totais, cobrir seus custos e 
despesas totais incluindo fixas e variáveis.

Denominamos, portanto, ponto de equilíbrio como o momento no qual a 
empresa não apresenta resultados nem positivos – LUCRO – e tampouco negativos 
– PREJUÍZO – como sendo seu ponto de equilíbrio.

De acordo com o quadro anterior, podemos verificar que em nosso mix de 
produtos temos alguns que apresentam margens maiores e outros menores. 
Essa diferenciação de margem de contribuição interfere diretamente no mix de 
produtos com os quais podemos obter a melhor margem de lucro final.

Além de identificarmos a margem de contribuição de cada produto, podemos 
também definir a quantidade necessária para que a empresa possa cobrir seus 
custos fixos como veremos na sequência.

O Ponto de Equilíbrio (PE) informa ao 
empresário o faturamento mensal mínimo 
necessário para cobrir os custos (fixos e 
variáveis), informação esta que muitas vezes 
é vital para a análise de viabilidade de um 
empreendimento ou da adequação da empresa 
em relação ao mercado (SEBRAE, 2014, p. 1).
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A definição acima nos permite observar que as variáveis de custos são prioritárias 
para o cálculo do ponto de equilíbrio além do valor de venda.

Figura 3.1 | Elementos do ponto de equilíbrio

Fonte: Adaptado de: Martins (2003, p. 258)

VALOR

QUANTIDADE

Receita Total

Custo Total

Custo Variável

Custo Fixo

Para determinarmos o ponto de equilíbrio, encontramos o montante de custos 
fixos que a empresa necessita cobrir e nos utilizamos da margem de contribuição 
para chegarmos à quantidade necessária para cobri-los.

Vamos dar continuidade ao nosso exemplo e calcular qual seria nosso ponto 
de equilíbrio para uma situação na qual nossos custos fixos totais somassem R$ 
400.000,00.

Vale destacar que será nossa margem de contribuição que deverá cobrir esses 
custos fixos. A fórmula para o cálculo do ponto de equilíbrio pode ser representada 
como segue:

PONTO DE EQUILÍBRIO = CUSTOS FIXOS / MCu

Observando nossa fórmula, verificamos que dividindo o total dos custos fixos 
pela margem de contribuição unitária encontramos nosso ponto de equilíbrio em 
quantidade, ou seja, determinamos qual a quantidade necessária de venda para 
que possamos pagar nossos custos fixos. Vejamos um exemplo:

Tabela 3.1 | Cálculo do ponto de equilíbrio

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR %

PREÇO UNITÁRIO DE VENDA DO PRODUTO X 1            400,00 100%
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A primeira parte dessa tabela equivale ao cálculo da margem de contribuição 
já estudada. Vejam que inserimos o valor de nossos custos fixos que somam R$ 
400.000,00.

Ao aplicarmos a fórmula do ponto de equilíbrio, ou seja, dividindo esses custos 
fixos por nossa margem de contribuição unitária, obtemos o total de 2000 unidades 
(400.000,00 / 200,00).

Isso representa que precisamos vender 2000 unidades a R$ 400,00 cada uma, 
o que totaliza R$ 800.000,00 – como podemos ver em nosso quadro – para que 
sobre R$ 400.000,00 depois de pagos os custos variáveis que totalizam o valor de 
R$ 400.000,00 para 2000 unidades (2000 x 200,00).

Como ficaria nossa situação ao vendermos essas 2000 unidades?

Vamos ver na tabela a seguir como ficaria nosso faturamento bem como nossos 
custos variáveis e fixos a partir da venda da quantidade exata indicada pelo cálculo 
do ponto de equilíbrio.

Você observará que todos os elementos da tabela estão calculados a partir das 
2000 unidades de venda.

Tabela 3.2 | Prova real do ponto de equilíbrio

FATURAMENTO        800.000,00 

CUSTOS VARIÁVEIS          400.000,00 

CUSTOS FIXOS          400.000,00 

RESULTADO -

Fonte: O autor (2014)

Ao analisarmos a tabela acima podemos observar que faturaríamos a quantia 
de R$ 800.000,00 ao vendermos as 2000 unidades (2000 x 400,00), enquanto 
nossos custos variáveis somariam R$ 400.000,00 (2000 x 200,00). Dessa forma 
nossa margem de contribuição seria de R$ 400.000,00, ou seja, o exato valor de 
nossos custos fixos, portanto gerando um resultado nulo.

CUSTO UNITÁRIO DO PRODUTO X 1            400,00 50%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA 1            200,00 50%

CUSTOS FIXOS TOTAIS        400.000,00  

PONTO DE EQUILÍBRIO 2000    400.000,00  

Fonte: O autor (2014)
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Existem três tipos principais de pontos de equilíbrio considerados na literatura, 
os quais são listados a seguir:

Ponto de equilíbrio contábil - que representa o ponto de equilíbrio apurado 
contabilmente, ou seja, ausência de lucro ou prejuízo propriamente dito ou como 
dissemos resultado zero na Demonstração do Resultado do Exercício.

Ponto de equilíbrio econômico - que considera o custo de oportunidade 
para que seja calculado. Esse ponto de equilíbrio parte do pressuposto de que 
os investidores esperam receber uma remuneração definida sobre os valores 
investidos que justifiquem seu investimento. O fato de se atingir o ponto de 
equilíbrio contábil, por sua vez, não garante que a margem de contribuição tenha 
coberto os custos e despesas fixas além da remuneração mínima exigida pelo 
investidor. Por isso, se integra ao cálculo essa margem.

Ponto de equilíbrio financeiro - que incorpora, além dos custos fixos e da 
margem de expectativa dos investidores, os valores de obrigações financeiras como, 
por exemplo, as relativas a empréstimos e financiamentos. O objetivo é a busca de 
garantia de liquidez dessas obrigações ao incluí-las no cálculo do ponto de equilíbrio.

Merece destaque que alguns fatores influenciam sobremaneira o ponto de 
equilíbrio, sendo os principais a inflação e as alterações de valores dos custos 
e despesas fixas. Tais fatores devem ser monitorados por responsáveis pelas 
informações sobre custos. 

Outra influência é a do próprio preço. Para Horta (2004, p. 54) “[...] mudanças 
nos preços de venda e nos custos fixos provocam alterações no comportamento 
das receitas totais, dos custos totais e do lucro”.

Parece evidente, no entanto, que o simples fato de se atingir esse ponto não garante 
essa continuidade, principalmente se considerado o ponto de equilíbrio contábil. 
Mesmo na hipótese dos outros cálculos, que incorporam elementos adicionais, não 
se pode ignorar o fato de que é necessário se ter um nível de segurança na operação, 
o que remete a se colocar sempre acima do ponto de equilíbrio.

Esses cálculos que apresentamos dizem respeito a um único produto, porém 
sabemos que a empresa geralmente apresenta um conjunto de produtos com os 
quais trabalha. Nesse caso precisamos calcular o ponto de equilíbrio do mix de 
produtos, considerando cada um proporcionalmente dentro do conjunto.

Vejamos a tabela a seguir com os dados de vários produtos que nossa empresa 
de exemplo comercializa.
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Fonte: O autor (2014)

Quando temos a situação acima, na qual vários produtos fazem parte de nossa 
receita total, calculamos nossa margem de contribuição do mix de produtos com 
base na proporção de cada produto dentro de nosso mix.

Sabemos que, independentemente, de nossas vendas, de quais produtos 
compõe nosso faturamento, teremos que pagar nossos custos fixos, portanto 
precisamos saber qual a margem de contribuição que a soma de nossos produtos 
comercializados produzem.

O primeiro passo que temos que tomar é determinarmos a nossa margem de 
contribuição ponderada em percentual, ou seja, quantos por cento em média 
conseguimos gerar de margem de contribuição pelo mix.

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO MÉDIA = 60% + 40% + 80% + 70% + 50%

                                                                    5

De acordo com o cálculo acima apresentado obtemos uma margem de 
contribuição em percentual média de 60%.

Para nosso cálculo vamos considerar que nosso mix de produtos possui um 
comportamento homogêneo e constante em termos de volume de vendas, ou 
seja, não encontramos muita variação na participação desses produtos no conjunto 
total do faturamento.

Essa informação é importante porque quando temos alterações no nosso mix 
de produtos, seja em termos de valor de venda unitária de cada produto, seja nos 
custos variáveis unitários ou ainda no volume de venda de cada produto, devemos 
recalcular nosso ponto de equilíbrio.

Para encontrarmos o volume de vendas necessário para atingirmos nosso ponto 
de equilíbrio, basta dividirmos nossos custos fixos pela margem de contribuição 
média encontrada anteriormente.

Quadro 3.8 | Margens de contribuição do mix de produtos

DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS
PREÇO DE VENDA CUSTOS VARIÁVEIS

MARGENS DE 

CONTRIBUIÇÕES
MC %

CAMISA DE ALGODÃO 10.000,00 4.000,00 6.000,00 60%

CAMISETA DE ALGODÃO 20.000,00 12.000,00 8.000,00 40%

CAMISA POLO EM MALHA 5.000,00 1.000,00 4.000,00 80%

CALÇA JEANS SEM 

TINGIMENTO
40.000,00 22.000,00 28.000,00 70%

CALÇA JEANS COM 

TINGIMENTO
50.000,00 25.000,00 25.000,00 50%
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Vale destacarmos que para nosso cálculo vamos manter nosso custo fixo 
utilizado no exemplo anterior, ou seja, de R$ 400.000,00.

PONTO D EQUILÍBRIO = R$ 400.000,00 / 60% (0,60) = R$ 666.666,67

Neste caso, temos que vender R$ 666.666,67 em produtos, considerando que 
todos possuem a mesma proporção em nossas vendas, para atingir nosso ponto 
de equilíbrio.

Quanto maior for nossa margem de contribuição menor poderá ser o 
volume de vendas para atingirmos nosso ponto de equilíbrio. Por outro 
lado, a redução de nosso ponto de equilíbrio acarretará na necessidade 
de aumento do volume de vendas para pagarmos nossos custos fixos.

Quando temos uma situação na qual a participação dos produtos em nosso 
mix não é equitativa, precisaremos considerar a proporção de participação de cada 
produto em nosso faturamento médio.

Quando uma empresa trabalha com um volume considerável de tipos de 
produtos diferentes ela precisa constantemente avaliar como está a distribuição 
de seus produtos individualmente no conjunto do faturamento.

Torna-se necessário que o cálculo do ponto de equilíbrio seja feito com 
mais frequência, a fim de permitir que tenhamos o volume de vendas, seja em 
quantidade ou em valor, sempre atualizados.

Nos casos nos quais a empresa possui uma participação variada dos produtos 
no faturamento pode ocorrer uma das situações a seguir:

Produto com alta margem de contribuição, mas com baixa participação no 
faturamento total. (NEGATIVO)

Produto com baixa margem de contribuição, mas com alta participação no 
faturamento total. (NEGATIVO)

Produto com alta margem de contribuição e com alta participação no 
faturamento total. (POSITIVO)

Produto com baixa margem de contribuição e com baixa participação no 
faturamento total. (POSITIVO)
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Como trabalhamos aqui com margens ponderadas, essa participação dos 
produtos é fundamental para determinar a margem de contribuição média, por 
isso devemos sempre buscar o mix que maximize nossos resultados.

Ao analisarmos as situações descritas acima, podemos ver que o ideal seria 
que os produtos com maiores margens de contribuições tivessem uma maior 
participação em nosso faturamento, enquanto os produtos com menores margens 
deveriam ter menor participação no total de nossas vendas.

Quando temos um produto que se destaca por oferecer boas margens brutas 
de contribuição, devemos desenvolver políticas que possam aumentar sua 
participação no faturamento total da empresa.

Existem situações nas quais se torna mais compensador a retirada de um 
produto do mix em prol do aumento da participação de um produto com melhor 
margem de contribuição.

Você concorda que dependendo da margem de contribuição 
e da participação de um produto no nosso mix é interessante 
desviarmos os recursos de propaganda e campanhas para 
produtos com margens mais atrativas?

4. Considerando que uma determinada empresa tenha um 
único produto para comercializar e que seu preço de venda 
unitário é de R$ 100,00, com um custo variável unitário de R$ 
40,00, qual seria o ponto de equilíbrio em quantidades para 
esse produto, considerando um custo fixo de R$ 60.000,00?

a) 100 unidades.

b) 60.000 unidades.

c) 1.000 unidades.

d) 500 unidades.
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Devemos considerar que o ponto de equilíbrio e a margem de contribuição são 
apenas indicativos de rentabilidade dos produtos considerando os custos variáveis 
e os custos fixos que a empresa possui.

Não são os únicos indicadores de desempenho da gestão no sentido de 
obtenção de resultado conforme destacamos na primeira seção.

Existem as margens bruta, operacional e líquida que evidenciam quais os 
resultados obtidos pela empresa em determinado período.

As margens bruta, operacional e líquida que evidenciam quais os 
resultados obtidos pela empresa são sempre evidenciadas em percentual 
e obtidas pela divisão dos respectivos lucros bruto, operacional e líquido 
pela receita líquida de vendas em determinado período.

O ideal é que a empresa busque analisar todos os indicadores de forma conjunta 
para obter uma análise mais aprofundada da eficácia de sua gestão.

Vale sempre destacarmos que o objetivo de um investidor é a obtenção de resultado 
a partir de seus investimentos, portanto, esse deve ser o objetivo da gestão empresarial 
quando trata da questão da quantificação do lucro. Demonstrar ao acionista e usuário 
da informação que esse objetivo foi atingido da melhor forma possível.

Você viu nessa unidade que a quantificação do lucro ou 
resultado da organização passa por um sistema de registro 
e controle contábil que segue as determinações legais, tanto 
da legislação societária, quanto das demais legislações 
pertinentes, como a tributária e legislação técnica contábil.

Vimos que a estrutura da apuração, bem como da 
evidenciação, feita por meio da demonstração do resultado 
do exercício, favorece o entendimento de como a organização 
chegou a seu resultado ao final do período.

Foi possível compreendermos a importância do lucro 
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líquido para sabermos o quão eficaz foi a gestão dos recursos 
econômicos disponíveis.

Vimos que a rentabilidade é um fator determinante para o investidor 
que faz seus investimentos na organização sempre com uma 
expectativa de lucro que justifique os riscos por ele assumidos.

No tocante às análises envolvendo nossas receitas, custos e 
resultado, as quais integram as análises de custo, volume e lucro, 
vimos que a apuração do ponto de equilíbrio é fundamental 
para decisões que envolvem inserção, retirara, incentivo ou 
desincentivo da produção e venda de determinados produtos 
industrializados e vendidos pela empresa.

Vimos que o cálculo e interpretação do ponto de equilíbrio 
passam pelo cálculo da margem de contribuição dos produtos.

Com base em exemplos, foi possível avaliarmos a determinação 
do ponto de equilíbrio, tanto individual, quanto envolvendo um 
mix de produtos.

Dessa forma, destacamos a importância da apuração e análise 
do lucro, bem como do ponto de equilíbrio para que possamos 
manter a empresa em situação superavitária e cumprindo seu 
objetivo de rentabilidade.

Agora que você concluiu o estudo dessa unidade, que tal nos 
aprofundarmos em alguns temas que foram aqui tratados?

Vá até um buscador de internet e procure por trabalhos recentes que 
contemplem a discussão sobre a importância do cálculo e análise 
do ponto de equilíbrio para o controle da rentabilidade empresarial. 
Você pode utilizar palavras-chaves como: custo, volume e lucro, 
margem de contribuição e ponto de equilíbrio, entre outras.

Depois de selecionar alguns trabalhos leia e aponte os principais 
aspectos relacionados ao tema. Procure sintetizá-los e depois 
refletir sobre o motivo pelo qual esses cálculos são importantes 
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para as organizações.

Agora, vá até o fórum e apresente suas considerações sobre esse 
importante tema, principalmente no que se refere às contribuições 
para a gestão das empresas e demais organizações. Bom trabalho!

1. Analise o seguinte parágrafo:

A operação de uma organização envolve inúmeras variáveis 
que de alguma forma irão interferir em seu resultado, 
principalmente em contextos competitivos. “A constante 
necessidade de inovação e renovação, a busca de flexibilidade 
e agilidade para proporcionar mudança e transformação, a 
adoção de novas ideias” (CHIAVENATO, 2000, p. 7).
Ele diz respeito a que característica da gestão empresarial?

a) À atividade sem fins lucrativos.
b) À necessidade das empresas em investirem no social.
c) À relação entre a inovação e flexibilidade e a rentabilidade 
necessária em ambientes competitivos.
d) À gestão tributária das organizações.

2. Esse grupo de contas contempla as vendas geradas 
pela organização no período no qual se está apurando o 
resultado. Elas estão relacionadas com a atividade principal da 
organização e geralmente derivam de vendas. Esse conceito 
diz respeito a qual grupo da estrutura de resultados?

a) Receita operacional bruta.
b) Custo das mercadorias vendidas.
c) Lucro bruto.
d) Lucro líquido.

3. Analise o conceito: surgem a partir da baixa dos estoques 
de mercadorias adquiridas para revenda. As mercadorias são 
adquiridas dos fornecedores, sendo que todo valor pago para 
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deixar a mercadoria em condições de venda integra seu custo 
de aquisição que fica registrado na forma de estoque até que 
sejam vendidas. A qual grupo da estrutura de resultados ele se 
refere mais especificamente?

a) Receita operacional bruta.
b) Custo das mercadorias vendidas.
c) Lucro bruto.
d) Lucro líquido.

4. O ponto de equilíbrio que considera o custo de oportunidade 
para que seja calculado e que parte do pressuposto de que 
os investidores esperam receber uma remuneração definida 
sobre os valores investidos que justifiquem seu investimento é 
o ponto de equilíbrio:

a) Contábil.
b) Econômico.
c) Financeiro.
d) Tributário.

5. O ponto de equilíbrio que incorpora além dos custos fixos 
e da margem de expectativa dos investidores, os valores de 
obrigações financeiras como, por exemplo, as relativas a 
empréstimos e financiamentos é o ponto de equilíbrio:

a) Contábil.
b) Econômico.
c) Financeiro.
d) Tributário.



U3

149Quantificação do Lucro

Referências

BRAGA, Roberto. Análise avançada do capital de giro. Caderno de Estudos n. 3, 
São Paulo, FIPECAFI, set./1991. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cest/n3/
n3a03.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2014.

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Campos, 2000.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO. Plano de contas. 
Disponível em <http://www.crcsp.org.br/portal_novo/publicacoes/escrituracao_
contabil/capitulo_7.htm>. Acesso em: 15 out. 2014.

HORTA, Eduardo Duarte. Apuração e análise dos custos nas pequenas 
empresas da indústria do vestuário da cidade de Juiz de Fora (MG). 2004. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) UFSC. Florianópolis, 2004.

MARTINS, Elizeu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

NOGUEIRA, Natália Fernandes; OLIVEIRA, Annévia Palhares Vieira Diniz. Análise 
do sistema produtivo de uma empresa metalúrgica de pequeno porte. SynThesis 
Revista Digital FAPAM, Pará de Minas, v. 1, n. 1, 231-260, out. 2009. Disponível em: 
<http://www.fapam.edu.br/revista/volume1/l%20natalia%20231-260.pdf>. Acesso 
em: 25 out. 2014.

PACE, Eduardo Sergio Ulrich; BASSO, Leonardo Fernando Cruz; SILVA, Marcos 
Alexandre da. Indicadores de desempenho como direcionadores de valor. RAC, 
v. 7, n. 1, jan./mar. 2003, p. 37-65. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S1415-65552003000100003&script=sci_arttext>. Acesso em: 25 out. 2014.

PORTAL DE CONTABILIDADE. Como elaborar um plano de contas contábil. 
Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/planodecontas.
htm>. Acesso em: 15 out. 2014.

SEBRAE. O que é, e como calcular o ponto de equilíbrio da minha empresa? 
Disponível em: <http://www2.rj.sebrae.com.br/boletim/o-que-e-e-como-calcular-
o-ponto-de-equilibrio-da-minha-empresa/>. Acesso em: 25 out. 2014.

SILVA, Alexandre Alcântara da. Adendo ao livro. Estrutura, análise e interpretação 
das demonstrações contábeis. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: <http://
www.editoraatlas.com.br/Atlas/uploadedFiles/Adendo-1aEdicao2-29042009.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2014.





Nesta seção iremos abordar a alavancagem financeira, veremos 
os aspectos conceituais e também práticos dos quais as empresas se 
utilizam para as suas tomadas de decisões.

Seção 1 | Alavancagem Financeira

Objetivos de aprendizagem: Nesta quarta unidade, temos como objetivo 
o estudo da alavancagem financeira e também a alavancagem operacional, 
para tal, iremos explicitar as principais terminologias pertinentes aos gastos 
empresariais, explicando os conceitos de custo direto, indireto, fixo e 
variável e determinar o custo de produção do período.

Fábio Rogério Proença

Unidade 4

Alavancagem Financeira 
e Operacional

Nesta seção iremos abordar a alavancagem operacional, como 
ela abrange os custos e lucros operacionais, veremos as definições 
conceituais sobre os mesmos e a sua aplicabilidade na tomada de decisão.

Seção 2 | Alavancagem Operacional
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Introdução à unidade

Você já ouviu falar sobre a alavancagem financeira? E sobre a alavancagem 
operacional? De que maneira a alavancagem financeira afeta o lucro após o imposto, 
o lucro por ação e o retorno percentual sobre o capital próprio? Conhece a definição 
conceitual dos principais gastos envolvidos nas relações de produção?

Essas e outras perguntas são necessárias quando nos lançamos à busca do 
conhecimento de conteúdos novos. É necessário, inicialmente, conhecer suas 
bases conceituais, e em seguida nos envolvermos com os cálculos práticos. Assim, 
nesta unidade daremos todo o embasamento teórico necessário para que você, 
ao final, seja capaz de responder aos questionamentos citados acima, e com isto 
ter agregado conhecimentos que, com certeza, serão de extrema importância 
para o seu futuro profissional.

Iniciaremos os estudos com a abordagem da alavancagem financeira e em 
seguida daremos continuidade com o estudo da alavancagem operacional, 
sendo que nesta como depende dos custos de produção, traremos o estudo das 
principais terminologias aplicadas aos gastos empresarias.
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Seção 1

Alavancagem Financeira

As flutuações cíclicas do nível de atividade econômica e das vendas das 
empresas são acompanhadas por flutuações ainda maiores que o nível dos lucros 
das empresas. Por exemplo, digamos que entre o primeiro trimestre do ano X5 
(quando o ciclo econômico atingiu seu ponto mais baixo) e o primeiro trimestre 
de X6, as vendas totais das sociedades anônimas subiram em 15%, mas os lucros 
totais (antes do imposto) se elevaram 60%. A multiplicação dos lucros por quatro, 
oriundo do aumento das vendas pode ser atribuída a dois fatores independentes: 

1- Como alguns dos elementos das despesas operacionais são fixos, as despesas 
operacionais totais não subiram tão rapidamente quanto as receitas de vendas. 
Portanto, os lucros operacionais se elevaram mais rapidamente do que as vendas. 
Entre o primeiro trimestre de X5 e o primeiro trimestre de X6, os lucros operacionais 
das sociedades anônimas (antes dos juros e dos impostos) aumentaram 45%. 

2- Além disso, as despesas não operacionais, tais como pagamentos de juros, 
também são relativamente fixas, portanto, os lucros líquidos (após as despesas 
de juros) subiram ainda mais rapidamente do que os lucros operacionais, ou seja, 
cresceram 60%. 

Esses dois fatores são a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. 
Como a alavanca em Física, que permite a uma pessoa multiplicar sua força individual, 
os dois fatores de alavancagem aumentam os efeitos do ciclo econômico básico. 

Alavancagem é o uso de ativos e recursos com um custo fixo, a fim 
de aumentar os retornos dos proprietários da empresa. Acesse o link 
e aprofunde seus conhecimentos: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Alavancagem_financeira>.

2 ALAVANCAGEM FINANCEIRA 

Se, por um lado, um maior endividamento pode se constituir em uma maior 
produção, venda e lucro, por outro pode significar um aumento do risco financeiro, 
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representado pela pressão dos pagamentos de juros, “que se tornarão muito 
grandes em relação ao LAJIR”. Se as atividades comerciais declinarem em função 
de uma contração no nível econômico, o LAJIR também declinará, aumentando a 
probabilidade de a empresa não ser capaz de efetuar os pagamentos de juros com 
os lucros operacionais existentes.

Portanto, lembre-se de que quanto maior for a dívida maior será o grau de 
alavancagem financeira na empresa. Sendo assim, a alavancagem financeira se refere 
à composição da estrutura de capital da empresa, ou seja, às proporções de capital 
de terceiros e capital próprio usadas para financiar suas atividades. Uma empresa que 
usa elevada proporção de capital de terceiros é considerada como possuidora de 
elevado grau de alavancagem. O grau de alavancagem pode ser medido em termos 
de estoque, usando-se o quociente entre capital de terceiros e capital próprio ou o 
quociente entre capital de terceiros e fontes totais de fundos, tal como indicado no 
balanço. Alternativamente, a alavancagem pode ser definida em termos de fluxo, 
usando-se o quociente entre os pagamentos de juros e o LAJIR. 

A alavancagem financeira não exerce efeito algum sobre o LAJIR. Ao analisarmos 
a alavancagem financeira a partir deste ponto, tomaremos o LAJIR como ponto 
inicial. A fórmula da alavancagem financeira é a seguinte:

 

Grau de Alavancagem Financeira (GAF)

                      LL

               -----------

                     PL

GAF = ------------------ 

                   LL + DF

             --------------

                       A

Onde:

LL = Lucro Líquido.

PL = Patrimônio Líquido.

DF = Despesa Financeira.

A = Ativo.
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O Grau da Alavancagem Financeira (GAF) de uma empresa evidencia quais os 
feitos das variações ocorridas no Lucro Antes dos Juros e do Imposto de Renda 
que se refletem no Lucro Líquido.

3 EFEITO DA ALAVANCAGEM FINANCEIRA SOBRE OS RETORNOS 

3.1 MAGNITUDE DOS RETORNOS 

Examinemos primeiramente os efeitos de diferentes graus de alavancagem 
financeira a um dado nível de LAJIR. Consideremos o caso de uma empresa cujo 
ativo vale $ 1.000, e que poderia ser financiado de três maneiras: a) inteiramente 
com capital próprio (ações ordinárias); b) com 30% de capital de terceiros e 70% 
de capital próprio e c) com 60% de capital de terceiros e 40% de capital próprio. 
Suponhamos que a taxa de juros paga pelo uso de capital de terceiros seja de 8% e 
que as ações ordinárias sejam vendidas no mercado a $ 10, imaginemos ainda que 
o ativo de $ 1.000 gere LAJIR de $ 240. Temos, então, os valores apresentados na 
tabela 4.1 para os três níveis de endividamento. 

A tabela 4.1 nos permite ver que o efeito da alavancagem é bastante forte. 
Quando é financiada com 30% de capital de terceiros (caso b), a empresa obtém $ 
1,54 por ação, 28% a mais que o lucro de $ 1,20 por ação sem capital de terceiros. 
O retorno sobre o capital próprio (RCP) é superior pela mesma proporção. Com 
60% de capital de terceiros (caso c), o LPA e o RCP são duas vezes maiores do que 
sem capital de terceiros. 

Na tabela 4.1, supomos que a empresa possa obter 24% antes de juros e impostos 
sobre seu ativo ($ 240 sobre um ativo de $ 1.000). Os efeitos de alavancagem 
dependem muito da relação entre a capacidade da empresa para obter lucro, ou 
seja, de sua taxa de retorno sobre o ativo e o custo do capital de terceiros em 
termos de juros. No exemplo acima, a empresa obtém fundos de terceiros a 8% 
e os aplica a 24%. Quanto mais capital de terceiros utilizar, mais favorável será o 
impacto desses recursos. Por outro lado, se a empresa pudesse conseguir somente 
8% sobre o seu ativo, não haveria vantagem no uso de capital de terceiros. Na 
tabela 4.1, se o LAJIR fosse de $ 80 (8% sobre o ativo de $ 1.000), o LPA seria de 
$ 0,40, independentemente da proporção de capital de terceiros, e o RCP seria 
de 4%. Se o retorno da empresa fosse inferior ao custo do capital de terceiros, os 
efeitos de alavancagem seriam desfavoráveis. Essas observações nos conduzem 
à conclusão geral de que, quando o retorno sobre o ativo é superior ao custo do 
capital de terceiros em termos de juros, a alavancagem exerce um efeito favorável 
sobre o LPA e vice-versa. Quanto maior a diferença (positiva) entre o retorno e o 
custo do capital de terceiros, maior o impacto favorável.
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Tabela 4.1 | Efeito da alavancagem sobre o lucro por ação

Fonte: Do autor (2014)

  Níveis de Endividamento 

  A B C 

Ativo   1.000   1.000   1.000

Capital de terceiros 0 300 600

Capital próprio 1.000 700 400

Índice de endividamento 

(% de capital de terceiros) 0 30 60

LAJIR 240 240 240

Juros (a 8%) 0 24 48

Lucro antes do imposto 240 216 192

Imposto sobre a renda 

(50%) 
120 108 96

Lucro depois do imposto 120 108 96

Ações 100 70 40

Lucro por ação (LPA) 1,20 1,54 2,40

Retorno Sobre o capital 

próprio 

(RCP, %) 12 15,4 24

Devemos, assim, concluir que quando a relação retorno/custo é favorável, 
quanto mais capital de terceiros se usar, melhor? A regra de que nada se consegue 
de graça deve despertar nosso ceticismo. A razão para o efeito favorável da 
alavancagem reside no fato de que o capital de terceiros representa um direito 
fixo e prioritário sobre o lucro. Quando a situação é favorável, em termos de 
rentabilidade, o capital de terceiros é vantajoso, mas o que acontece quando 
a rentabilidade não é satisfatória? Suponhamos que a relação retorno/custo 
subitamente passe de favorável a desfavorável, e o LAJIR caia. A obrigação fixa é 
uma faca de dois gumes. Vejamos agora o que acontece quando o LAJIR varia. 

3.2 VARIABILIDADE DOS RETORNOS 

Os lucros antes de juros e impostos em qualquer empresa estão sujeitos a muitas 
influências, algumas peculiares à empresa, outras comuns a todas as empresas do 
ramo e algumas relacionadas a condições econômicas gerais que afetam todas as 
empresas. Num mundo incerto, o LAJIR pode, em qualquer período, ser superior 
ou inferior ao esperado. A incerteza a respeito do LAJIR é frequentemente discutida 
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através da expressão risco operacional.

Uma fonte importante de risco operacional é o ciclo econômico, ou seja, a 
possibilidade de uma recessão. Outras fontes podem ser atribuíveis à possibilidade 
de obsolescência tecnológica, manobras de concorrentes, modificações das 
preferências dos consumidores, alterações dos preços de materiais (como aumento 
do preço do petróleo), e assim por diante. Simplificaremos a questão, supondo que 
eventos dessa natureza possam conspirar para gerar três eventualidades possíveis: 
um ano normal para o LAJIR, um ano favorável, ou um ano desfavorável. Na 
realidade, mais de três "estados" são possíveis, mas esses três serão suficientes para 
ilustrar o efeito da alavanca quando o LAJIR varia. Suponhamos que o LAJIR seja 
de $ 240 num ano normal, $ 60 num ano desfavorável e $ 400 num ano favorável. 
Examinamos os resultados em cada um dos três níveis de endividamento - 0%, 30% 
e 60% de capital de terceiros – na tabela 4.2. Nas tabelas 4.3 e 4.4 resumimos os 
resultados em termos de impacto sobre o LPA. 

Em anos normais ou favoráveis, um aumento do endividamento eleva um ano 
desfavorável, o LPA é menor com a existência de capital e quanto mais capital de 
terceiros for usado, menor será o LPA. O efeito de alavancagem é desfavorável. 
Vemos também na tabela 4.3 que quanto maior o nível de endividamento, maior 
o intervalo dentro do qual o LPA varia de um ano desfavorável para um ano 
favorável. Também é interessante examinar os resultados em termos de variações 
percentuais, como na tabela 4.4. 

Na tabela 4.4 vemos que quando há capital de terceiros, o LPA se eleva em 
anos favoráveis e cai mais em anos desfavoráveis. Quando o LAJIR está subindo, a 
utilização mais intensa de capital de terceiros aumenta a magnitude do crescimento 
do LPA. Quando o LAJIR cai, a maior proporção de capital faz com que o LPA caia 
mais rapidamente. Esta análise nos leva à proposição geral de que a alavancagem 
financeira aumenta a variabilidade do LPA e do RCP em termos percentuais. Por 
que isso ocorre? Ocorre porque o capital terceiros representa um direito fixo e 
prioritário sobre os lucros. Independentemente do que acontece com o LAJIR, um 
montante fixo de juros deve ser pago. Quando o LAJIR diminui, toda a diminuição 
é deduzida da proporção destinada ao capital próprio. Em consequência, quanto 
maior o nível de emprego de terceiros mais sensível é o LPA às variações do LAJIR. 

Suponhamos que o LAJIR caia a um nível abaixo do exigido para o pagamento 
de juros. Isso pode acontecer e acontece. Nesse caso, a empresa terá prejuízo. 
Entretanto, não irá necessariamente à falência, pois poderá fazer o pagamento 
com o seu saldo de caixa, utilizando outros ativos de elevada liquidez, tomando 
empréstimos ou, em casos extremos, vendendo ativos operacionais. 

Quando a insuficiência é tão grande a ponto de eliminar essas alternativas, 
a empresa se defronta com a possibilidade de falência desde que omita o 
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pagamento devido de juros. Assim, vemos que o capital de terceiros é portador de 
bons resultados quando a situação é favorável, mas traz riscos maiores quando a 
situação não é favorável para as atividades da empresa.

Tabela 4.2 | Efeito da alavancagem com lajir variável

Estado

    Desfavorável Normal Favorável 

A Sem capital de terceiros 

LAJIR $ 60 $ 240 $ 400 

Juros (8%) $ 0 $ 0 $ 0

Lucro antes do imposto $ 60 $ 240 $ 400 

Imposto sobre a renda (50%) $ 30 $ 120 $ 200 

Lucro depois do imposto $ 30 $ 120 $ 200 

Ações 100 100 100

Lucro por ação (LPA) $ 0,30 $ 1,20 $ 2,00

Retorno sobre o capital próprio 

(RCP, %) 3 12 20

B 30% de capital de terceiros 

LAJIR $ 60 $ 240 $ 400 

Juros (8%) $ 24 $ 24 $ 24

Lucro antes do imposto $ 36 $ 216 $ 376 

Imposto sobre a renda (50%) $ 18 $ 108 $ 188 

Lucro depois do imposto $ 18 $ 108 $ 188 

Ações 70 70 .70 

Lucro por ação (LPA) $ 0,26 $ 1,54 $ 2,69

Retorno sobre o capital próprio 

(RCP, %) 2,6 15,4 26,9

C 60% de capital de terceiros 

LAJIR $ 60 $ 240 $ 400 

Juros (8%) $ 48 $ 48 $ 48

Lucro antes do imposto $ 12 $ 192 $ 352 

Imposto sobre a renda (50%) $ 6 $ 96 $ 176 

Lucro depois do imposto $ 6 $ 96 $ 176 

Ações 40 40 40

Lucro por ação (LPA) $ 0,15 $ 2,40 $ 4,40

Retorno sobre o capital próprio 

(RCP, %) 1,5 24 44

Fonte: Do autor (2014)
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Concluímos que para determinado grau de variabilidade do LAJIR, quanto 
mais elevado for o grau de endividamento da empresa mais variáveis serão seus 
lucros, tanto em termos totais, quanto por ação. Está claro que a variabilidade dos 
lucros decorre de dois fatores: variabilidade do LAJIR e intensidade de utilização 
de capital de terceiros (alavancagem financeira). O grau de variabilidade do LAJIR é 
um fator importante para a decisão a respeito da intensidade com a qual o capital 
de terceiros pode ser utilizado. 

Tabela 4.3 | Lucro por ação

Estado                                          

Desfavorável Normal Favorável

Sem capital de terceiros $ 0,30 $ 1,20 $ 2,00

30% de capital de terceiros 0,26 1,54 2,69

60% de capital de terceiros 0,15 2,40 4,40

Fonte: Do autor (2014)

Tabela 4.4 | Variação percentual do lucro por ação, em comparação com um ano normal

Estado                                          

Desfavorável Favorável

Sem capital de terceiros - 75 + 67

30% de capital de terceiros - 83 + 75

60% de capital de terceiros - 94 + 83

Fonte: Do autor (2014)

Vimos que a alavancagem financeira é determinada pelas 
proporções de recursos de terceiros e próprios utilizados 
para financiar os ativos da empresa. Por que a presença de 
capital de terceiros resulta em lucros por ações menores e 
um retorno menor sobre o capital próprio quando o LAJIR 
cai a níveis mais baixos?

3.3 ANÁLISE DA ALAVANCAGEM USANDO PROBABILIDADES 

No linguajar da teoria de probabilidades, o LAJIR é uma variável aleatória. Muitos 
resultados são possíveis. Em princípio, podemos atribuir probabilidades a esses 
resultados. Para ilustrar a aplicação da teoria de probabilidades à decisão sobre 
alavancagem, iremos supor que estimamos as probabilidades de anos desfavoráveis, 
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Tabela 4.5 | Distribuição dos lucros por ação

Fonte: Do autor (2014)

Estado

Desfavorável Normal Favorável
Valor 

Esperado

Desvio 

Padrão

LAJIR $ 60 $ 240 $ 400

Probabilidade 0,20 0,50 0,30

Lucro por Ação (LPA)

Sem Capital de Terceiros $ 0,30 $ 1,20 $ 2,00 $ 1,26 $ 0,59

30% de Capital de Terceiros  0,26 1,54  2,69 1,63 0,85

60% de Capital de Terceiros 0,15 2,40 4,40 2,55 1,48

normais e favoráveis em 0,20, 0,50 e 0,30, respectivamente. Podemos, assim, 
calcular o valor esperado e o desvio-padrão do LPA, como se vê na tabela 4.5. A 
tabela nos mostra que um aumento do endividamento eleva tanto a média ou valor 
esperado do LPA quanto seu desvio-padrão. Reconhecendo que muitos estados 
podem ocorrer, em lugar de apenas três, como em nosso exemplo simplificado, 
podemos representar a distribuição de probabilidades do LPA de forma contínua. 
Para determinado grau de risco operacional (variabilidade do LAJIR), um aumento 
da alavancagem financeira desloca a distribuição do LPA para a direita (maior valor 
esperado) e ao mesmo tempo eleva sua dispersão ou variabilidade.

3.4 RISCO/RETORNO 

As tabelas 4.3 e 4.4 demonstram que existe uma compensação (relação de 
troca) entre retorno e risco. À medida que aumentamos a alavancagem, elevamos 
a probabilidade de retornos mais altos, mas também aumentamos a probabilidade 
de retornos baixos. Com a alavancagem mais elevada, o retorno esperado ou mais 
provável é maior, mas um preço é pago por esta vantagem. A empresa fica exposta 
à possibilidade de retornos mais baixos caso o LAJIR seja reduzido. A empresa 
obtém um retorno esperado superior ao custo de um risco mais alto. Num mundo 
incerto, a possibilidade de resultados favoráveis sempre existe. Se o LAJIR cair o 
suficiente, em consequência de uma diminuição das vendas, de um aumento de 
despesas ou de alguma combinação desses dois eventos, a falência passará a ser 
uma possibilidade concreta. Tal como acontecia com as decisões de investimento, 
existe aqui uma relação de troca entre retorno e risco. A alavancagem apresenta 
custos, bem como benefícios nada se consegue gratuitamente! 

Como decidimos se os termos de troca são favoráveis, ou seja, se devemos 
trocar risco mais elevado por retorno esperado superior? Que critérios são úteis na 
avaliação de alternativas de financiamento?
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4 CRITÉRIOS PARA DECISÕES DE FINANCIAMENTO 

Se o futuro não fosse incerto, não haveria essa troca entre risco e retorno. 

Poderíamos ignorar o risco e considerar apenas o retorno, e as decisões de 
financiamento seriam muito menos difíceis. Na realidade, o LAJIR é incerto, e não 
poderemos saber que alternativa de financiamento é a melhor até sabermos o que 
o futuro nos trará. O melhor que podemos dizer é: em vista de nossas expectativas 
do que poderá acontecer no futuro, este plano parece ser o mais adequado para as 
nossas necessidades. Para podermos fazer esse julgamento, necessitamos de um 
critério de decisão na comparação de alternativas. Portanto, discutiremos vários 
critérios diferentes, alguns dos quais verificaremos ser úteis, e outros não. 

Vamos testar nossos conhecimentos com a resolução da 
atividade de aprendizagem da seção – ok!

1- Dados extraídos da análise gerencial sobre a alavancagem 
financeira da Companhia EconoFlex S.A. em dezembro de 2014:

- Lucro Líquido (antes de IR e CSL) R$ 335.000,00

- Patrimônio Líquido R$ 1.675.000,00

- Grau de Alavancagem Financeira (GAF) 1,25

- Total do Ativo R$ 2.500.000,00

Com base exclusivamente nos dados acima, o valor da despesa 
financeira considerada na análise gerencial realizada pela 
empresa foi, em reais, de

a) 53.333,33.

b) 55.000,00.

c) 60.000,00.

d) 65.000,00.

e) 66.666,66.
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4.1 LUCRO POR AÇÃO COMO CRITÉRIO DE DECISÃO

 Ao tomar decisões administrativas, as empresas prestam muita atenção ao 
impacto das decisões sobre o LPA divulgado nas demonstrações financeiras. 

A preocupação com o LPA é muito apropriada, pois o LPA é uma medida 
importante do desempenho da empresa, sendo acompanhado de perto pelos 
investidores. Sabemos da importância e da utilidade de várias medidas contábeis 
(o LPA entre elas) como medidas de desempenho. Essas medidas respondiam 
à pergunta: "Como estamos indo?" Um critério de decisão, porém, destina-se a 
responder uma pergunta diferente: "O que devemos fazer?" Para essa finalidade, o 
LPA apresenta algumas deficiências bastante graves.

Para entender isso, consideremos de que modo usaríamos o LPA como critério 
para tomar decisões de financiamento. Em vista da incerteza associada ao LAJIR, 
o LPA também é incerto, e por isso não podemos simplesmente escolher o 
plano com o LPA mais elevado. Como foi indicado pelo exemplo anteriormente 
apresentado na tabela 4.3, um plano pode oferecer um LPA superior a um nível de 
LAJIR, mas inferior em outro. Um modo de formular uma regra baseada no LPA 
envolveria a escolha do plano com o LPA mais elevado ao nível de LAJIR esperado 
(mais provável) para o ano seguinte. No exemplo da tabela 4.3, essa regra levaria à 
escolha dê um nível de capital de terceiros de 60%, pois nesta alternativa o LPA é 
mais alto num ano normal. Se a escolha fosse apenas entre capital de terceiros e 
capital próprio, o capital de terceiros seria escolhido. 

A regra do LPA sempre favorece o capital de terceiros? Na maioria dos casos, 
sim. Vejamos o porquê. Se analisarmos o comportamento do LPA em resposta 
a variações do nível de endividamento, descobriremos uma relação interessante. 
Ocorre que se o custo de capital de terceiros da empresa, após o imposto sobre 
a renda, que denotamos aqui por Kd (ATX), for inferior ao seu índice L/P (LPA 
corrente/preço de mercado por ação), então um aumento do endividamento que 
mantém o LAJIR constante sempre elevará o LPA. Uma redução do endividamento 
diminuirá o LPA. Se Kd (ATX) > L/P, então o oposto ocorrerá, uma elevação do 
endividamento reduzirá o LPA. Essas relações decorrem diretamente das relações 
contábeis subjacentes e são sempre válidas. 

Para manter o LAJIR constante enquanto o nível de endividamento varia, 
podemos imaginar que a empresa aumente seu endividamento emitindo 
debêntures e usando os fundos para readquirir suas ações, ou fazendo o oposto 
para reduzir seu endividamento. Na prática, as empresas raramente variam seu 
grau de endividamento desse modo. Em geral, os recursos obtidos com novas 
emissões de títulos são aplicados em ativos produtivos e não utilizados para 
liquidar outros títulos. Mas, estamos aqui interessados no efeito de uma alteração 
do endividamento sobre o LPA, ao mesmo tempo em que todos os demais fatores 
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permanecem constantes, incluindo o LAJIR.

Na prática, qual a relação mais provável entre os custos de empréstimo e o 
índice L/P? Se o custo do capital de terceiros após o imposto for de 4%, então o 
L/P será maior para qualquer índice P/L (preço/lucro) inferior a 25 e menor para 
índices P/L acima de 25. Se o custo do capital de terceiros for de 10%, antes do 
imposto, e de 5%, após o imposto, então o índice P/L de equilíbrio será igual a 20. 
Assim, para algumas ações de empresas em crescimento rápido e elevado P/L, a 
relação vigente pode ser representada por Kd(ATX) > L/P. Mas, para a maioria das 
empresas e durante a maior parte do tempo, é provável que Kd(ATX) < L/P. O que 
nos diz esse fato? Que para a maioria das empresas, durante a maior parte do 
tempo, a aplicação estrita da regra do LPA leva à preferência por maior proporção 
de capital de terceiros. Quando Kd(ATX) < L/P, como ocorre normalmente, o 
capital de terceiros proporcionará um lucro por ação mais elevado ao nível de 
LAJIR esperado. Se a regra do LPA for aplicada regularmente a longo prazo, a 
empresa tenderá a optar por capital de terceiros cada vez que fundos adicionais 
forem levantados, pois o LPA continuará a melhorar com maior endividamento. 

Qual a dificuldade com a regra do LPA? Ela ignora o risco e nos diz que o 
capital de terceiros é melhor porque resulta em LPA mais elevado ao nível de LAJIR 
mais esperado ou mais provável. A regra do LPA considera o valor esperado, mas 
não leva em conta a variabilidade em torno desse valor esperado. Os investidores 
se preocupam, como devem de fato se preocupar, tanto com o valor esperado 
quanto com a variabilidade e, portanto, levam ambos em conta ao avaliarem as 
ações de uma empresa. Se uma empresa aumentar seu nível de capital de terceiros, 
além de certo ponto, o seu LPA esperado continuará a melhorar, mas isto não 
obstante poderá resultar numa diminuição do preço de mercado das ações da 
empresa, caso os investidores fiquem cada vez mais preocupados com o aumento 
dos riscos a que estão sujeitos. 

A regra do LPA nos avisa quando o nível de capital de terceiros atinge níveis 
perigosos? Infelizmente não, e, na verdade, faz exatamente o contrário. Se o nível de 
capital de terceiros for elevado, excessivamente, sobrevirá um momento em que o 
preço da ação começará a cair. Aumentos adicionais do capital de terceiros farão com 
que o LPA esperado cresça, com que o preço da ação caia e o índice L/P aumente. 
O índice L/P subirá cada vez mais, acima de Kd(ATX), e o sinal recomendando o 
uso de capital de terceiros se tornará cada vez mais forte. Portanto, uma vez que 
uma empresa tenha ido longe demais no uso de capital de terceiros, a regra do LPA 
se tornará perversa e traiçoeira, pois recomendará à empresa o uso de ainda mais 
capital de terceiros. O resultado final de tal política tenderá a ser desagradável. 

Assim, vemos que a regra do LPA pode conduzir a sérios erros de política quando 
aplicada a decisões de financiamento. Aplicando-a sem restrições, muitas empresas 
seriam levadas a usar capital de terceiros em excesso, pois o capital de terceiros é o 
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caminho para um LPA esperado mais elevado. Algumas empresas, principalmente 
empresas em crescimento rápido, com índices P/L elevados e, portanto, índices 
L/P baixos, poderiam ser induzidas a utilizar um nível excessivamente reduzido de 
capital de terceiros. Na verdade, a regra do LPA aconselharia tais empresas a não 
usar qualquer volume de capital de terceiros. 

Alguém poderia perguntar a este ponto, por que estamos gastando tanto tempo 
e espaço para discutir as deficiências do LPA como critério de decisão? A razão é a 
seguinte: dada a grande atenção prestada ao LPA pelos investidores, uma empresa 
poderia ser levada a pensar que o LPA é tudo o que conta, e a escolher a alternativa 
que mais contribuísse para maximizar o LPA. Na verdade, uma leitura cuidadosa da 
imprensa que faz a cobertura dos mercados financeiros indica que as empresas 
avaliam com muita atenção o impacto de uma decisão de financiamento sobre o 
LPA, e em alguns casos podem considerá-lo como fator determinante da decisão. 
No caso de decisões de investimento, poucos concordariam com uma análise que 
levasse em conta apenas o LPA do primeiro ano. A necessidade de considerar efeitos 
de prazo mais longo é evidente, e somos, portanto, levados a utilizar técnicas de 
fluxos de caixa descontados e um critério de maximização do valor, em lugar de 
dar atenção à maximização do lucro total ou do lucro por ação. Em decisões de 
financiamento, por outro lado, os riscos do uso do LPA como critério não ficam 
evidentes com tanta frequência. Existe comumente uma tendência para focalizar 
a atenção nos efeitos das decisões de financiamento sobre o LPA a curto prazo e 
na diluição (redução) do LPA causada por uma emissão de ações, em lugar de uma 
emissão de títulos de dívida. De acordo com uma regra que utilize o LPA como 
critério, como sempre é melhor um LPA mais elevado, qualquer coisa que reduza 
o LPA deve ser má, e tudo o que o eleva deve ser bom. Este argumento enganador 
perde de vista o fato de que o LPA é uma quantidade incerta, e que embora o 
LPA possa ser maior com a alternativa de capital de terceiros, caso os resultados 
operacionais sejam favoráveis, há circunstâncias nas quais a empresa frearia em 
situação pior com mais capital de terceiros - algumas vezes, bem pior. Em resumo, 
considerar apenas o LPA não permite levar em conta a relação entre risco e retorno. 

É importante que deixemos bem clara a distinção anteriormente mencionada 
entre medidas de desempenho e critérios de decisão. Estamos aqui discutindo as 
deficiências do LPA para a segunda finalidade. Como medida de desempenho é 
uma noção bastante útil. 

Em vista dos perigos de confiar no LPA como critério para a tomada de decisões 
de financiamento, devemos ignorar o efeito sobre o LPA ao nos defrontarmos 
com uma dessas decisões? Não, pois o LPA é um indicador de desempenho 
importante e acompanhado atentamente. Os investidores normalmente não têm 
acesso a projeções de lucros e fluxos de caixa futuros e devem assim, basear-se 
consideravelmente em dados históricos. Ao avaliar alternativas de financiamento, a 
administração deve analisar cuidadosamente o impacto de cada alternativa sobre 
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o LPA e sobre a cobertura de encargos fixos. As técnicas mais úteis para esse fim 
são o gráfico LAJIR/LPA e os índices de cobertura.

Se a alternativa escolhida exercer um efeito adverso sobre o LPA a curto prazo, 
a administração deverá transmitir, cuidadosa e completamente, aos investidores as 
razões pelas quais um plano que afeta desfavoravelmente os lucros a curto prazo 
é, não obstante, o melhor plano a longo prazo. 

A tarefa da administração é tomar decisões ótimas do ponto de vista dos acionistas, 
levando em conta tanto efeitos a curto prazo, quanto efeitos a longo prazo. 

Os investidores darão atenção aos efeitos a longo prazo somente se para isso 
tiverem as informações necessárias. Havendo tais informações, a probabilidade de 
que um impacto adverso sobre o LPA a curto prazo seja mal interpretado tenderá 
a ser menor. 

Grande parte da dificuldade com o LPA decorre do fato de que os investidores 
parecem prestar muita atenção a ele. E devem, já que estão utilizando o LPA 
como medida do desempenho da empresa, e para isso o LPA é útil. Entretanto, 
o fato de que os investidores usam o LPA como medida de desempenho não o 
torna útil para a administração como critério de decisão. Através de cuidadosa 
comunicação, a administração pode ser capaz de distinguir as duas finalidades 
e diminuir as possibilidades de mal-entendidos. A comunicação com o mercado 
é um aspecto importante de qualquer decisão de financiamento, especialmente 
quando são planejadas novas emissões de títulos. 

4.2 RETORNO SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

Um segundo critério que poderia ser aplicado em decisões de financiamento 
é o retorno sobre o capital próprio (RCP). Nossa regra seria escolher o plano que 
produzisse o RCP mais elevado. Um pouco de reflexão revela que este critério está 
sujeito essencialmente às mesmas críticas feitas ao LPA. Normalmente, o RCP é 
definido pelo quociente entre os lucros contábeis, após o imposto sobre a renda, e o 
patrimônio líquido. O plano de financiamento que gera o RCP mais elevado é quase 
sempre o mesmo que minimiza o uso de capital próprio e maximiza o uso de capital 
de terceiros. Tal como o LPA, o RCP é geralmente útil como medida de desempenho. 
Como critério de decisão possui a mesma deficiência básica do LPA: ignora o risco. 

4.3 CUSTO COMO CRITÉRIO 

O custo é um terceiro critério, tal como aplicado a planos de financiamento, 
juntamente com maneiras pelas quais os custos de diversas alternativas de 
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financiamento podem ser medidos. Uma regra de decisão poderia consistir em 
recomendar a adoção da alternativa com o custo mais baixo. Essa regra parece 
atraente, mas não é. 

O custo de qualquer fonte de fundos é a taxa de retorno exigida pelos que 
fornecem os fundos. Como o capital de terceiros dá direitos prioritários em relação 
aos do capital próprio, o capital de terceiros de uma empresa sempre é representado 
por títulos com risco inferior ao dos títulos de propriedade da mesma empresa. 
Como os investidores têm aversão a risco, os portadores de títulos de propriedade 
da empresa sempre exigem um retorno superior ao exigido pelos portadores de 
suas obrigações e debêntures. Portanto, para qualquer empresa o capital próprio 
sempre custa mais do que o capital de terceiros. A dedutibilidade dos juros para fins 
de imposto sobre a renda reduz o custo de capital de terceiros ainda mais. 

No caso de empresas para as quais tanto o capital de terceiros, quanto o capital 
próprio estão disponíveis, o capital de terceiros é sempre o mais barato dos dois tipos. 
Sendo assim, por que usar capital próprio? O emprego do custo como nosso único 
critério sempre levaria à escolha do capital de terceiros até o limite da falência! Aqui, 
como antes, o uso do custo como critério leva em conta apenas parte da questão: 
ignora-se o risco. O capital próprio é mais caro, ou seja, possui uma taxa de retorno 
exigida mais elevada, pois faz mais do que o capital de terceiros: assume riscos. 
Uma bicicleta custa menos do que um automóvel, e ambos fornecem serviços de 
transporte, mas escolher a bicicleta apenas porque é mais barata é ignorar algumas 
diferenças evidentes entre os dois. De forma semelhante, é falso comparar o custo 
do capital de terceiros ao custo do capital próprio, pois embora ambos sejam tipos 
de fontes de fundos, eles desempenham funções distintas. 

4.4 VALOR CONTÁBIL (VALOR PATRIMONIAL) 

Algumas vezes, argumenta-se que uma empresa jamais deve vender ações 
abaixo do valor contábil (valor patrimonial). O valor patrimonial é geralmente 
definido pelo quociente entre o patrimônio líquido tangível e o número de ações. 
Ignorando os efeitos da inflação, o valor patrimonial reflete, de maneira aproximada, 
o custo dos ativos da empresa. O valor patrimonial é uma consideração relevante 
na tomada de decisões de financiamento? 

O preço de mercado das ações de uma empresa representa o consenso dos 
investidores em relação ao valor presente dos fluxos de caixa esperados dos 
investimentos da empresa. Dizer que um investimento possui um valor presente 
líquido (VPL) positivo indica que os fluxos de caixa esperados possuem valor 
superior ao custo dos ativos exigidos para sua geração. Se uma empresa realizar 
apenas investimentos com VPL positivo como deve ser, então, teoricamente o 
preço de suas ações deve se elevar acima do valor patrimonial. 
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Se as ações de uma empresa estiverem sendo negociadas a um preço inferior 
ao valor patrimonial, algo deve estar errado. Alguns de seus investimentos podem 
não ter saído como planejado, e o mercado julga que o valor dos fluxos de caixa 
futuros é inferior ao custo dos ativos exigidos para gerar esses fluxos (deixando de 
lado a inflação). Um preço de mercado inferior ao valor contábil representa assim 
um mau indicador de resultados para a empresa. Pode ser que o mau desempenho 
seja devido a fatores que estão além do controle da administração, tais como: 
condições econômicas em geral, aumentos inesperados de custos, concorrência 
estrangeira ou vários outros fatores. Às vezes, as condições externas mudam tão 
rapidamente que muitas empresas são afetadas desfavoravelmente. Em outros 
casos, a causa pode ser um erro da administração. 

Argumenta-se, às vezes, que uma venda de novas ações ordinárias a um 
preço abaixo do valor contábil deve ser evitada, porque dilui a posição dos atuais 
acionistas. Na verdade, isso não ocorre. A posição dos acionistas existentes já se 
acha diluída pelos fatores que causaram a queda do preço de mercado abaixo 
do valor contábil, antes de mais nada. Em si, a venda de novas ações não exerce 
efeito algum sobre o valor - a empresa vale o mesmo, por ação, um dia antes 
e um dia depois da venda de novas ações. O valor de mercado pode se alterar 
quando é anunciada uma venda de novas ações, mas essas alterações tendem a 
ser atribuíveis ao efeito informativo, inferências do mercado a respeito dos planos 
de investimento ou das políticas de endividamento da empresa. Embora os efeitos 
informativos possam exercer forte impacto sobre o preço de mercado por ação, 
o ato de emissão de novos títulos em si não exerce efeito algum. Imaginemos que 
uma empresa se decida contra a venda de novas ações, porque o seu preço de 
mercado é inferior ao valor contábil. Se por causa disso precisar renunciar a uma 
alternativa de investimento atraente, os acionistas serão prejudicados. Neste caso, 
a posição desses acionistas será diluída com a decisão de não vender ações. 

Podemos concluir, em geral, que o valor patrimonial não deve ser relevante para 
decisões de financiamento. Se houver necessidade de fundos para investimentos 
atraentes e o capital próprio for a opção apropriada, novas ações deverão ser 
vendidas, independentemente da relação entre o preço de mercado e o valor 
patrimonial. Mais uma vez, a comunicação cuidadosa das razões para a emissão de 
ações aos investidores é muito importante, podendo minorar quaisquer temores 
em relação à diluição. Devemos reconhecer aqui, a eventualidade de que a 
administração possa relutar em recomendar a venda de ações a um preço abaixo 
do valor patrimonial, pois fazer isso chama a atenção à relação de preço e pode 
exigir explicações (talvez consideradas potencialmente embaraçosas) a respeito 
dos motivos pelos quais o preço é inferior ao valor patrimonial, antes de mais nada. 
Essa resistência é compreensível, mas argumentar que a venda de ações abaixo do 
valor patrimonial contraria os interesses dos acionistas é falso. Em tais situações, 
é bom separar os interesses dos administradores dos interesses dos acionistas. Ê 
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com os últimos que devemos preocupar-nos. 

Os empresários, de modo geral, se preocupam e muito com 
os riscos que envolvem novos projetos ou até mesmo a 
manutenção daqueles já existentes. Diante desta perspectiva, 
como a alavancagem financeira para auxiliar a gestão 
empresarial?

Estudamos a alavancagem financeira. Para aprofundar seu 
conhecimento no tema, acesse o link a seguir e confira sobre “Efeito 
tesoura: alavancagem financeira de uma empresa”. Disponível 
em: <http://www.coladaweb.com/administracao/efeito-tesoura-
alavancagem-financeira-de-uma-empresa>.

Quanto ________ for a dívida _______ será o grau de 
alavancagem ____________ na empresa. Assinale a alternativa 
que completa corretamente a assertiva.

a) maior – maior – financeira.

b) menor – maior – patrimonial.

c) maior – menor – diferida.

d) menor – menor – presumida.

e) maior – maior – presumida.
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Seção 2

Alavancagem Operacional

Nesta seção iremos abordar a alavancagem operacional, abordaremos as 
terminologias aplicáveis aos custos e mensuraremos a sua forma de análise na 
tomada de decisão.

1 INTRODUÇÃO

Quando nos depararmos dentro das atividades empresarias com momentos 
em que os custos operacionais promovidos pelas companhias ficam de modo 
inalterado por determinados intervalos, tanto na produção, quanto na venda, estes 
representam que quanto maior a produção menor será o seu peso relativo e vice-
versa. Desta forma podemos concluir que quanto menos se produz maior será o 
peso dos custos fixos da empresa.

Toda vez que determinada empresa se lança no mercado financeiro em busca 
de captação de recursos para implementar os seus projetos, visando aumentar a 
produção, sem promover o aumento dos custos fixos ou quando aumentam que 
sejam menores que o crescimento do lucro antes das despesas financeiras e também 
do IRPJ, as empresas buscam o que definimos como Alavancagem Operacional.

2 ALAVANCAGEM OPERACIONAL

O GAO Grau de Alavancagem Operacional poderá ser calculado através de 
qualquer das seguintes fórmulas:

GAO

% LAJIR

-------------

  % RTV

GAO= Variação percentual no LAJIR / Variação percentual nas vendas (receitas 
ou volume)
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GAO = ∆LAJIR / ∆RTV (∆quantidade) = nº de vezes

Ou

GAO

    MCT

-------------

  (LAJIR)

GAO = Margem de contribuição total / LAJIR 

GAO= MCT / LAJIR = nº de vezes 

Ou

GAO

    Q (P – V)

---------------------

  Q (P – V) – F 

GAO = Quantidade * Preço – Custo variável/ Quantidade * ( Preço – Custo 
variável) – Custo Fixo.

GAO = Q(P-V)/Q(P-V)-F = nº de vezes

A alavancagem operacional tem como ponto de partida o aumento das vendas, 
em contrapartida aos custos fixos. É determinada em função da relação existente 
entre as Receitas Operacionais e o Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda, 
conhecido como LAJIR (este conceito se confunde com o lucro operacional).

A alavancagem operacional é a relação entre despesas operacionais fixas e variáveis. 
A expressão despesas operacionais se refere a despesas relacionadas às atividades 
industriais e comerciais da empresa e inclui todas as despesas, exceto juros e impostos. 

Quanto mais elevada a proporção de custos operacionais fixos numa empresa, 
maior é a sua alavancagem operacional. Um exemplo de empresa com elevada 
alavancagem operacional é o de uma companhia de transporte aéreo. No curto prazo, 
poucos custos da empresa variam com o nível de movimento de passageiros, talvez 
somente o custo das refeições servidas a bordo. Acima do seu nível de equilíbrio, em 
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termos de porcentagem de assentos ocupados, os lucros operacionais da empresa 
aumentam rapidamente com o acréscimo do número de passageiros. Abaixo do 
ponto de equilíbrio, ocorre o oposto. Confronte-se esse comportamento ao que 
se verifica em uma empresa atacadista, na qual a maioria dos custos operacionais 
é representada por mercadorias compradas para revenda. Um atacadista possui 
baixo grau de alavancagem operacional, e os lucros operacionais são muito menos 
sensíveis a variações de receitas, para cima ou para baixo. 

O grau de alavancagem operacional de uma empresa, portanto, exerce um 
efeito pronunciado sobre a sensibilidade de seu lucro operacional a variações do 
nível de receitas. Para os fins da análise subsequente, é conveniente nos referirmos 
aos lucros operacionais antes do imposto através da sigla LAJIR (Lucro antes de 
Juros e Imposto sobre a Renda). 

O conceito de "alavancagem" (leverage) se origina no princípio da alavanca da 
Física, pelo qual determinada massa pode ser levantada de forma indireta (através 
de uma alavanca apoiada em um ponto fixo) com menor esforço do que aquele 
que seria exigido em um levantamento direto ao se erguer esta massa. 

Este princípio pode ser transportado para o âmbito da Administração Financeira, 
imaginando-se duas estratégias básicas para o "levantamento" do retorno dos 
acionistas: 1- elevando-se a receita e baixando-se os custos (ação direta) e 2- 
expandindo-se a produção e o faturamento, aproveitando-se da economia de 
escala resultante e se adequando o custo das fontes de financiamento externo da 
empresa à sua potencial idade de rendimento (ação indireta). 

Designaremos por "Alavancagem Operacional" a estratégia de aumento do Lucro 
Operacional através do aumento do volume produzido e vendido pela empresa. 
A expressão "alavancagem financeira" está associada à estratégia da empresa em 
elevar a taxa de retorno dos acionistas por meio das alterações na composição 
do Passivo que possibilitem uma melhor adequação dos custos financeiros às 
potencialidades de lucratividade operacional da empresa. 

A alavancagem operacional é viável em virtude da possibilidade de se aumentar 
o nível de atividade da empresa, sem expandir os seus ativos fixos e graças à 
estabilidade dos custos fixos. 

Portanto, iniciaremos a discussão do tema alavancagem operacional pela 
abordagem dos modelos de comportamento dos custos de produção, diante 
da expansão do nível de atividade da empresa ao comportamento dos custos no 
processo produtivo. As formas pelas quais os custos reagem às variações na escala 
de produção têm merecido ênfase especial na Teoria Econômica, desde os seus 
primórdios no século XVIII. Com efeito, Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), 
James Anderson (1739-1808), Thomas Robert Malthus (1766-1834), David Ricardo 
(1772-1823) e Sir Edward West (1783- 1828) propuseram, independentemente, 
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de formas diversas, a lei que recebeu a designação de "Lei dos Rendimentos 
Decrescentes", a qual demonstra, considerando todos os fatores produtivos 
constantes menos um (o trabalho), a produção total de quatro formas consecutivas: 

1- Em primeiro lugar, a produção total crescerá mais que proporcionalmente 
em relação ao fator variável, indicando a existência de vantagens decorrentes da 
divisão do trabalho. 

2- A partir de certo nível, a função produção apresenta um comportamento de 
direta proporcionalidade entre a produção total e a quantidade do fator variável. 

3- A combinação de fatores, entretanto, passa a ser ótima, ou seja, à medida 
que o fator variável vai sendo adicionado, há falta dos demais fatores, mantidos 
constantes, o que implica uma produção menor por unidade do fator variável. Em 
outros termos, a relação entre a produção total e o fator variável se torna menos 
que proporcional, levando-os a um nível máximo. 

4- A partir deste nível máximo, a adição de mais unidades do fator variável 
implicará a queda da produção total.

A Lei dos Rendimentos Decrescentes nos conduz à conclusão de que a produção 
está sujeita a custos marginais crescentes a curto prazo, se houver a expansão de 
apenas uma das fontes de produção (mão de obra, por exemplo). Supondo, então, 
que os empresários procuram maximizar seus lucros, o preço unitário de vendas 
deverá pelo menos acompanhar a evolução do custo marginal. Deste raciocínio 
básico deriva a "curva de oferta" (a curto prazo) que demonstra uma relação funcional 
proporcional entre o preço de oferta e as quantidades ofertadas.

Alfred Marshall (1842-1924) e toda a Escola Neoclássica se orientam, 
basicamente, para o estudo e a descrição de modelos sobre os processos 
decisórios do consumidor e do produtor. Através do conceito de "utilidade 
marginal decrescente" buscaram estabelecer um relacionamento inverso entre 
preços alternativos e quantidades procuradas, derivando, assim, a conhecida curva 
de procura. A interação da função procura e função oferta (a curto prazo) definiria, 
então, o preço de equilíbrio do mercado. 

O comportamento dos custos tem um papel relevante na microeconomia 
(parte da Teoria Econômica desenvolvida pelos Neoclássicos). Marshall distinguiu 
três períodos de tempo na análise da expansão da produção: 

1- Período de Mercado. Seria o lapso de tempo curto demais que permitisse ao 
empresário ajustar sua produção para responder a um estímulo mercadológico 
caracterizado por uma elevação do preço. 

2- Curto Prazo. É o período de tempo dentro do qual uma empresa procura 
responder a uma expansão de seu mercado com aumentos no nível de sua 
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produção. A curto prazo, entretanto, tais acréscimos de produção são realizados 
sem ampliações nas instalações e no maquinário da empresa. 

Tratando-se de uma reação instantânea, a unidade produtiva procurará 
expandir sua produção pela contratação de mais mão de obra e aumentando 
suas aquisições de matéria-prima. Na maioria dos casos, há a possibilidade de se 
aumentar, consideravelmente a produção sem a ampliação do imobilizado e de 
outros investimentos operacionais relativamente fixos. Evidentemente, tal expansão 
é limitada no início, podendo haver alguma capacidade ociosa dos equipamentos e 
das instalações. Além disso, muitas medidas de reorganização podem ser tomadas 
visando a uma maior eficiência. Mas, considerando-se a tecnologia constante, 
a curto prazo a empresa encontrará um "teto de produção", além do qual nova 
expansão da produção só será possível pela aquisição de máquinas e equipamentos 
adicionais. Outrossim, a partir de algum momento da expansão, ela estará associada 
aos "rendimentos decrescentes" e aos custos marginais crescentes que somente se 
tornam aceitáveis à medida que o preço de mercado esteja crescendo. 

3- Longo Prazo. Diante de uma persistência do mercado em elevar a demanda, os 
empresários, forçados pela concorrência e escapando dos rendimentos decrescentes, 
buscarão melhorar a combinação dos fatores de produção, aumentando sua fábrica e 
equipamentos. Tal ajustamento é, em geral, demorado. O período que for consumido 
neste ajustamento é considerado, então, como o "longo prazo".

Observe-se que esta classificação é variável de empresa para empresa, 
dependendo das características do processo de produção que for utilizado e do 
grau de utilização (ociosidade) do equipamento instalado em cada empresa no 
momento do estímulo mercadológico. 

Consideraremos viável o aumento do resultado econômico da unidade produtiva 
através do aumento do nível de produção, sem ser necessária a ampliação do ativo 
imobilizado e supondo a existência de uma série de custos fixos em relação a tal 
aumento de produção. Além disso, desconsideraremos a possibilidade de custos 
marginais crescentes, ou seja, da ação da Lei dos Rendimentos Decrescentes. 

Diante destas hipóteses, os nossos modelos para a descrição dos 
comportamentos dos custos de produção ficam consideravelmente simplificados. 
Com efeito, se assumirmos que a Lei dos Rendimentos Decrescentes está ausente, 
haverá um relacionamento direto (linear) entre custos e quantidades produzidas. 

A consideração de relacionamentos diretos (lineares) entre custos e quantidades 
produzidas torna os modelos extremamente simplificados com evidentes vantagens 
didáticas. Entretanto, o "custo" desta simplificação é a limitação dos modelos ao 
curto prazo e a variações não muito grandes no nível de produção. 
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2.1 TERMINOLOGIAS APLICÁVEIS AOS GASTOS

Como a alavancagem operacional trabalha com os gastos que envolvem os 
custos e despesas operacionais, abordaremos algumas definições e classificações 
que se fazem necessárias ao seu entendimento para facilitar os estudos deste 
modelo de alavancagem.

2.1.1 Classificação e nomenclatura de custos

Para que haja uma comunicação agradável é necessário explicitar alguns 
termos relacionados com a contabilidade de custos, definindo-os com clareza, 
pois, se não for assim, pode haver problemas de comunicação.

Um exemplo típico de erros de comunicação é quando você viaja a um local 
diferente, mesmo que ainda dentro do Brasil, onde as regionalidades daquele 
estado atribuem nomes diferentes dos que você está acostumado. Assim, você 
terá dificuldades de entender o que está sendo dito a você.

Então, desde que duas pessoas resolvam se comunicar, é necessário que 
estabeleçam a mesma nomenclatura para os conceitos e objetos. Na contabilidade 
de custos, isso não é diferente, temos conceitos que podem parecer iguais, porém, 
com significados totalmente diferentes. 

Em outras profissões, termos como custo e despesa podem não ter diferença e 
serem tratados indiscriminadamente, porém para a contabilidade de custos, custo 
e despesa têm significados bem distintos.

Sendo assim, é necessário esclarecer os termos mais utilizados na contabilidade 
de custos, tais como: gastos, custos, despesas, perda, desembolso e investimento 
para que não haja problemas de comunicação.

2.1.2 Definição dos termos:

Gasto- é a compra de um produto ou serviço. Esta compra gerará para a 
empresa uma obrigação (contas a pagar) para com terceiros ou uma saída de 
recursos do caixa para saldar estes valores.

Gasto é representado por toda e qualquer aquisição de bem ou serviço que a 
empresa faça, sendo assim, tem-se gastos com: luz, água, mão de obra, compra de 
matérias-primas, entre outros. Esses gastos podem ocorrer não só na produção, mas 
também na área administrativa e de vendas, como gastos com assinatura de jornais 
ou gastos com compra de imobilizado. O termo gasto é um termo bem genérico, 
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podendo ser atribuído a toda e qualquer aquisição realizada pela empresa.

Custo- é todo gasto incorrido na produção de um bem ou na prestação de 
um serviço. Sendo assim, tudo (bem ou serviço) que for consumido para gerar um 
novo bem ou serviço será custo. Como exemplo de custos, tem-se o consumo 
de matéria-prima na produção, salários dos funcionários da fábrica, depreciação, 
aluguel, energia elétrica utilizada na fábrica, consumo de água, entre outros.

Despesa- bem ou serviço consumido para a obtenção de receitas. As despesas 
são gastos que a empresa incorre buscando obter receitas.

Perda- consumo de bem ou serviço de forma involuntária (sem que a 
empresa desejasse). São gastos que a empresa incorre, porém têm características 
de anormalidade ou involuntariedade, ou seja, aconteceu sem a empresa desejar 
ou sem que pudesse prever. Exemplo: destruição do estoque por incêndio ou 
enchente, incêndio na empresa, entre outros.

Utiliza-se frequentemente a expressão “perda de material”, ao fazer referência 
sobre perdas normais ao processo produtivo, essa “perda” em essência é um custo, 
devido a essas serem valores gastos de maneira normal no processo de produção.

Um exemplo de perda normal pode ser evidenciado na produção de roupas, 
pois não se usa o tecido todo na produção de uma peça de roupa, no corte da 
peça sempre se perde um pouco do tecido (retalhos). Estes retalhos são perdas 
normais ao processo de produção, por isso, não devem ser segregados como 
perda, e sim mantidos como custo. Porém, se no processo de produção algum 
erro anormal ocorrer no processo, danificando toda a produção, então, este valor 
deve ser classificado como perda.

Desembolso- é o pagamento pela aquisição de bem ou serviço. O desembolso 
representa a saída de dinheiro da empresa por meio do pagamento, sendo assim, 
essa saída pode ocorrer antes, durante ou depois do bem já entregue ou do serviço 
já prestado. 

Investimento- são gastos que a empresa incorre visando por meio deles obter 
benefícios nos períodos futuros. São as aquisições de bens ou serviços que são 
registradas no ativo da empresa. Investimento é todo gasto pela aquisição de 
produtos ou serviços que trarão benefícios à empresa, podendo ser por um longo 
período, como a compra de um imóvel, que beneficiará a empresa por muito 
tempo ou por um curto período, como a compra de estoque.

Os bens comprados, enquanto não vendidos (estão ainda no Ativo), são 
investimentos.

As matérias-primas compradas, mas que ainda não foram aplicadas no processo 
de produção (estão na conta estoque no ativo) são investimentos. A partir do 
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Figura 4.1 | Alteração da classificação na compra de mercadoria (de gasto até custo)

Fonte: Do autor (2014)

A empresa compra 
mercadoria, tendo 
assim um GASTO 
com a compra, esta 
compra também é 
um INVESTIMENTO. 
Esta compra foi paga à 
vista, ocorrendo assim 
um DESEMBOLSO. 

Enquanto o produto 
estiver no estoque ele 
é um INVESTIMENTO, 
pois ele gerará 
benefício futuro para a 
empresa.

A partir do momento 
que este produto é 
requisitado e aplicado 
na produção, passa 
então a ser CUSTO.

Após termos visto as definições das terminologias aplicadas 
em contabilidade de custos, você saberia diferenciar quando 
o gasto com material de embalagem consumido pelas 
empresas é um custo e quando é uma despesa?

2. A seguir há os eventos ocorridos na fábrica de cadeiras 
“Assento Bom”. Classifique os eventos em (I) Investimento, (C) 
Custo, (P) Perda ou (D) Despesa.

momento que são requisitadas para aplicação no processo de produção deixam 
de ser investimento e passam a ser custo como mostra a figura 4.1. 
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1 Aquisição de computadores para a empresa. (      )

2 Depreciação das máquinas da produção. (      )

3 Aquisição de um caminhão para entrega das cadeiras. (      )

4 Compra de espuma (matéria-prima). (      )

5 Requisição de espuma (matéria-prima) para produção. (      )

6 Salários dos funcionários da área administrativa. (      )

7 Aquisição de embalagens.                                    (      )

8 Requisição para utilização de embalagens. (      )

9 Estrago acidental e imprevisto de lote de material. (      )

10 Comissão dos vendedores. (      )

11 Aluguel do escritório de vendas. (      )

12 Depreciação dos computadores da área administrativa. (      )

13 Mão de obra direta da produção. (      )

14 Depreciação das máquinas industriais. (      )

15
Encargos sociais incidentes sobre os salários dos 
funcionários da produção.

(      )

16
Encargos sociais incidentes sobre os salários dos 
funcionários da administração.

(      )

 

2.1.3 Custos diretos e indiretos

Após definidas as terminologias a serem utilizadas na contabilidade de custos, 
vamos classificar agora os tipos de custos. A primeira classificação que se tem dos 
custos é em direto e indireto.

Custos diretos- são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos 
produtos, bastando apenas que se tenha uma unidade de medida de consumo, 
como kg de matéria-prima por produto, unidades de embalagem utilizadas no 
produto, horas de mão de obra gastas no produto etc.

Custos indiretos- não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer 
tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária 
(como custos com supervisão, chefias, aluguel da fábrica).

Na Tabela 4.6 se tem a simulação dos custos de produção de uma empresa 
que produz 3 tipos de produtos.
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2.1.4 Custos Fixos e Variáveis

Além de serem classificados em diretos e indiretos os custos podem ser 
classificados também em fixos e variáveis.

Custos Fixos- são os custos que não variam no período, independentemente 
da quantidade produzida. Estes custos têm natureza fixa, ou seja, serão sempre 
o mesmo valor se a indústria produzir 100 ou 1.000 unidades. O aluguel é um 
exemplo de custo fixo, uma vez que seu valor é fixado por mês, todo mês a empresa 
pagará de aluguel uma determinada quantia, independente da quantidade que ela 
fabrique. Supondo que o aluguel seja de R$ 5.000,00, a empresa terá que pagar 
esta quantia ao locador independente da fábrica ter produzido 100 ou 10.000 
unidades. Mesmo que o aluguel varie de valor todo mês, por ser corrigido por 
algum índice, isso não tira sua característica de custo fixo.

Custos Variáveis- são os custos que guardam relação direta com a quantidade 
produzida. Assim, estes custos variam de acordo com a variação na produção, 
quando a produção aumenta os custos variáveis aumentam, quando a produção 
diminui os custos variáveis também diminuem. Tem-se como exemplo a matéria-
prima, pensando em uma indústria de móveis, no mês que se produzir mais 
móveis se gastará mais com madeira, e no mês que a produção diminuir, este 
custo variável também diminuirá.

Para facilitar o entendimento, digamos que a empresa “Maria Farinha”, que 
produz farinha de trigo. No 1º mês a empresa produziu 10.000kg de farinha de 
trigo, os custos incorridos foram a matéria-prima de 10.000kg de trigo, custando 
o total R$10.000,00 e aluguel de R$ 20.000,00. Sendo assim, obteve-se 10.000kg 
de farinha a um custo total de R$ 30.000,00 (Figura 4.2).

Custos Direto ou Indireto  Valor 

Matéria-prima                              Direto  R$                15.000.000,00 

Material de Consumo              Indireto  R$                      100.000,00 

Mão de obra                          Parte direto e parte indireto  R$                 20.000.000,00 

Salários da Supervisão               Indireto  R$                      200.000,00 

Depreciação das Máquinas Indireto  R$                   1.000.000,00 

Aluguel do Prédio Indireto  R$                      200.000,00 

TOTAL  R$                 36.500.000,00 

Fonte: Do autor (2014)

Tabela 4.6 | Classificação de custos em direto e indireto
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Figura 2 | Exemplificação do custo variável na empresa maria farinha

Fonte: Do autor (2014)

Entretanto, alguns tipos de custos podem conter as duas características (fixo 
e variável), sendo assim chamados de semifixos ou semivariáveis. Um exemplo é 
a energia elétrica, já que possui uma parcela fixa, que independe da produção, e 
outra que varia em função do consumo efetivo de energia, que pode aumentar em 
períodos onde haja um aumento na produção.

A classificação em fixos e variáveis se aplica aos custos e despesas, podendo 
também haver despesas fixas e variáveis. Exemplos de despesas fixas são aquelas 
que não variam de acordo com a quantidade vendida, por exemplo, aluguel do 
escritório de vendas, salário dos funcionários do departamento de vendas, estas 
despesas serão as mesmas, independentemente da quantidade vendida. Diferente 
das despesas com comissão sobre vendas que guardam relação direta com as 
vendas realizadas no período.

Estudamos a classificação dos custos quanto à forma de distribuição 
e apropriação aos produtos, ou seja, custos fixos e variáveis. Para 
enriquecer nosso conteúdo, acesse o link abaixo e confira sobre “A 
importância de conhecer os custos da empresa”. Disponível em:
<http://www.sebraemais.com.br/noticias-midia/a-importancia-de-
conhecer-os-custos-da-empresa>.
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2.2 COMPORTAMENTO DOS CUSTOS DE PRODUÇAO 

A curto prazo, os custos incorridos na produção de bens podem assumir três 
comportamentos em relação a variações na quantidade produzida:

a) Custos Fixos- como vimos são aqueles custos que não variam em função 
de alterações no nível de produção da empresa. Consideremos, por exemplo, a 
despesa de depreciação. Muito embora o seu comportamento seja determinado 
pelo método de depreciação que for adotado, se considerarmos o "Método da 
Linha Reta" ou qualquer outro método que não torne a depreciação dependente 
do nível de produção, como a "Soma dos Dígitos dos Anos" e "Saldos Declinantes", 
o custo "depreciação do exercício" se torna fixo em relação às variações no nível 
de produção. Suponhamos, então, neste capítulo, que a depreciação dos ativos 
fixos seja apropriada anualmente segundo o Método da linha Reta. Dessa forma, 
a curto prazo, tal despesa não depende da quantidade produzida pelas máquinas 
cujo desgaste ela representa e avalia. 

Suponhamos que a depreciação anual de uma máquina foi estabelecida em 10% de 
seu valor de aquisição (custo histórico), considerando-se o regime normal de trabalho 
de 8 horas por dia, com uma produção máxima de 5.000 peças por dia. Se a empresa 
produzir 3.000 unidades ou 5.000 unidades por dia, a despesa de depreciação será 
exatamente a mesma. A depreciação é, portanto, um custo fixo em relação a mudanças 
no nível de produção da empresa. Naturalmente, para produções superiores a 5.000 
unidades/dia se torna necessário o aumento de turnos e/ou a aquisição de máquinas 
adicionais, aumentando-se, em consequência, a depreciação. 

Portanto, a curto prazo e dentro de certo campo de variação do nível de 
produção, podemos considerar a depreciação como independente de alterações 
no nível de produção. 

b) Custos Variáveis- como estudamos, a classificação "variável" se aplica ao 
custo que demonstra um comportamento dependente exclusivamente das 
variações do nível de produção.

Muitos custos se enquadram nesta designação. A mão de obra direta e a 
matéria-prima são exemplos de custos variáveis. Se a empresa nada produzir, não 
incorrerá em despesas com matérias-primas. Tal despesa será crescente à medida 
que formos aumentando o volume de produção.

c) Custos Semivariáveis- alguns custos apresentam um comportamento, a curto 
prazo, que pode ser decomposto em duas parcelas distintas: 1- um componente 
fixo e 2- outro componente variável. A reunião destes dois componentes resulta 
num comportamento misto cuja denominação é "semivariável". O comportamento 
do tipo "semivariável" é comum em muitos itens que são, normalmente, reunidos 
sob o título de Custos Indiretos de Fabricação - CIF. A despesa com energia elétrica 
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pode ser citada dentro desta classe de comportamento, pois, independentemente, 
da quantidade produzida, há uma despesa praticamente fixa com energia elétrica 
(iluminação da fábrica, por exemplo) e, além desta parcela, há outra cujo montante 
depende da quantidade produzida pela empresa (força de alimentação das 
máquinas, por exemplo). 

A. despesa total com energia durante determinado período de tempo, portanto, 
representa a adição de duas partes distintas: uma dependente e outra independente 
do nível de produção.

Para fixarmos bem as noções sobre comportamentos dos custos até aqui 
apresentadas, analisaremos, a seguir, um exemplo numérico, que sugere, também, 
uma forma prática para a identificação dos comportamentos dos custos. 

A tabela 4.7 apresenta os dados estatísticos colhidos junto à empresa TVK que 
fabrica um único tipo de componente para aparelhos de televisão: a Resistência n. 
5.410. Nesta tabela identificamos dois níveis reais de produção (10.000 unidades e 
5.000 unidades). Para cada nível foram obtidos contabilmente os valores para os 
diversos itens do Custo Total. 

Observe-se que o Custo Total corresponde ao total das Despesas Operacionais 
apuradas no período considerado e que as Outras Despesas Operacionais 
incluem todos os tipos de despesas administrativas, comerciais e gerais que, por 
simplificação, foram consideradas como independentes do nível de produção.

Quadro 4.7 | Empresa TVK – estatística de custo de produção

Itens do Custo Total Custo Produção (10.000 um) Nível Produção (5.000 um)

Matéria-Prima 6.000 3.000

Mão de Obra Direta 8.000 4.000

Suprimentos 2.000 1.000

Energia Elétrica 4.500 2.500

Depreciação 3.000 3.000

Outros CIF 2.200 1.700

CPV 25.700 15.200

Outras Despesas Oper. 2.300 2.300

Custo Total 28.000 17.500

Fonte: Do autor (2014)

Note-se, também, que os termos "custo" e "despesa" serão usados 
indistintamente, pois estaremos supondo que não haja formação de estoques ou 
consumo de estoques pré-existentes. Nestas condições, os custos do período se 
transformam em despesas. Adotemos a fórmula geral da equação da reta (y = a + 
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bx) e fixemos que:

Custos Variável – apresentam a nulo e b > 0.

Custos Fixos – apresentam b nulo e a > 0.

Custos Semivariáveis – apresentam a e b positivos.

Não poderá ocorrer b < 0, pois, neste caso, estaríamos supondo que o custo 
cairia à medida que aumentamos a produção, o que contraria nossas hipóteses 
de curto prazo. Por outro lado, a não pode ser negativo, pois um custo negativo 
corresponderia a uma receita.

Consideremos, agora, cada item do custo e procuremos: 1- identificar o seu 
comportamento e 2- estabelecer uma função do primeiro grau que o represente.

a) Matéria-prima 

y =a +bx

Para o nível de 10.000 unidades, teríamos:

6.000 = a + b (10.000)

Para o nível de 5.000 unidades, teríamos:

3.000 = a + b (5.000)

Vamos, a seguir, analisar a variação do custo subtraindo da equação do maior 
nível de produção a equação do menor nível de produção:

     6.000 = a + b (10.000) 

(-) 3.000 = a + b ( 5.000) 

    3.000 = b (10.000) - b (5.000) ou 

    3.000 = b (10.000 - 5.000) ou 

    3.000 = b (5.000) 

    b = 3.000 = 0,60

    5.000  

 Podemos, então, verificar que a cada unidade produzida incorremos num 
custo adicional de $ 0,60. Entretanto, não sabemos se a é nulo ou não. Para a 
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determinarmos, basta que retomemos ambas as equações considerando o b que 
acabamos de determinar: 

6.000 = a + 0,60 (10.000) = a + 6.000 

3.000 = a + 0,60 (5.000) = a + 3.000 

Em ambos os casos ficamos com uma equação e uma incógnita que nos 
permitem a determinação direta de a: 

6.000 = a + 6.000   a = 0   

3.000 = a + 3.000   a = 0 

Se a é nulo, podemos concluir que se trata de um custo "variável". A equação 
seguinte permite, portanto, a determinação do custo da matéria-prima sempre que 
conheçamos o nível de produção: 

MP = 0,60 

b) Mão de obra 

Seguindo o mesmo raciocínio elaborado para a matéria-prima, podemos 
estabelecer a equação da mão de obra direta e identificar o seu comportamento: 

     8.000 = a + b (10.000) 

(-) 4.000 = a + b ( 5.000) 

     4.000 = b (10.000 - 5.000) = b (5.000) 

Portanto, 

b = 4.000 = 0,80 

      5.000  

A seguir determinaremos a:

8.000 = a + 0,80 (10.000) = a + 8.000 a = 0 

4.000 = a + 0,80 ( 5.000) =  a + 4.000 a = 0 

Trata-se, portanto, de um custo variável, cuja equação será: 

MO = 0,80 
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c) Suprimentos 

     2.000 = a + b (10.000) 

(-) 1.000 = a + b ( 5.000) 

     1.000 = b (5.000)    b = 0,20

2.000 = a + 0,20 (10.000) = a + 2.000   a = 0

1.000 = a + 0,20 ( 5.000) = a + 1.000     a = 0

Assim, trata-se de outro custo variável cuja equação será: 

SU = 0,20

 

d) Força Elétrica 

    4.500 = a + b (10.000) 

(-) 2.500 = a + b ( 5.000) 

     2.000 = b (10.000 - 5.000) = b (5.000)    b = 0,40 

     4.500 = a + 0,40 (10.000) = a + 4.000    a = 500

     2.500 = a + 0,40 ( 5.000) = a + 2.000     a = 500

 Verificamos, agora, que a > 0. Portanto, o custo em análise apresenta uma 
parcela fixa a e outra variável (h x O). Trata-se, assim, de um custo semivariável, 
cuja equação será: 

FE = 500 + 0,40

e) Depreciação 

     3.000 = a+b (10.000) 

(-) 3.000 = a + b ( 5.000) 

            0 = b (10.000-5.000) = b (5.000)  b = 0 

Se a taxa de variação do custo por unidade é nula (b = 0), estamos diante de 
um custo fixo. 
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 3.000 = a + 0 (10.000)  a = 3.000

3.000 = a + 0 ( 5.000)   a = 3.000

 A equação da Depreciação será então:

DE = 3.000

Como em todo custo fixo puro, não aparece na equação a variável Q indicando 
a independência do custo em relação a variações no nível de produção. 

  

f) Outros Custos Indiretos de Fabricação 

   2.200 = a + b (10.000) 

(-)1.700 = a + b ( 5.000) 

      500 = b (10.000 - 5.000) = b (5.000)   b = 0,10

   2.200 = a + 0,10 (10.000) = a + 1.000   a = 1.200

   1.700 = a + 0,10 ( 5.000) = a + 500       a = 1.200

CI = 1.200 + 0,10 (Q)  (Custo Semivariável) 

g) Outras Despesas Operacionais 

    2.300 = a + b (10.000) 

(-) 2.300 = a + b ( 5.000) 

           0 = b (10.000 - 5.000) = b (5.000)      b = 0      e     a = 2.300

 DO = 2.300   (Custo Fixo) 

h) Custo Total 

O Custo Total resulta da adição de todos os custos analisados: 

CT= MP + MO + SU + FE + DE + CI + DO 

MP =  0,60 (Q) 

MO =  0,80 (Q) 
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SU =  0,20 (Q) 

FE =  500 + 0,40 (Q) 

DE = 3.000 

CI = 1.200 + 0,10 (Q) 

DO = 2.300 

CT = 7.000 + 2,10 (Q) 

A equação Custo Total poderia ser definida pelo processo usado para os custos 
componentes, ou seja: 

     28.000 = a + b (10.000) 

(-) 17.500 = a + b ( 5.000) 

    10.500 = b (10.000 - 5.000) = b (5.000)  b = 2,10

28.000 = a + 2,10 (10.000) = a + 21.000  a = 7.000

17.500 = a + 2,10 ( 5.000) = a + 10.500   a = 7.000

Portanto: 

CT = 7.000 + 2,10 (Q) 

A equação (2) se enquadra no modelo apresentado na equação (1), onde: 

F = 7.000 = Custo Fixo (incluindo Despesas Operacionais) 

v = 2,10 = Custo Variável Unitário

Será a alavancagem operacional a solução para a tomada 
de uma decisão empresarial? Ou devemos observar outras 
ferramentas?
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Estudamos a alavancagem operacional. Para saber mais, vamos realizar 
a leitura do artigo “Alavancagem operacional: uma breve visão sobre a 
relação custo, volume e lucro para tomada de decisão”. Disponível em: 
<http://www.peritocontador.com.br/artigos/colaboradores/
Alavancagem_Operacional_%5B1%5D....pdf>.

Nesta unidade vimos que a alavancagem financeira é 
determinada pelas proporções de recursos de terceiros e 
próprios utilizados para financiar os ativos da empresa. Quanto 
mais recursos financeiros de terceiros uma empresa utilizar, 
maior será o montante de juros que deverá pagar. As despesas 
de juros não variam com o volume de atividade da produção e, 
portanto, são diretamente análogas a custos fixos operacionais. 
Quando existe alavancagem financeira, uma alteração do 

O grau de ______________________ de uma empresa, 
portanto, exerce um efeito pronunciado sobre a sensibilidade 
de seu lucro operacional a variações do nível de receitas. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a assertiva:

a) liquidez.

b) faturamento.

c) alavancagem financeira.

d) alavancagem operacional.

e) alavancagem administrativa.
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lucro operacional produz uma variação porcentual maior do 
lucro líquido antes do imposto. A analogia com a alavancagem 
operacional é imediata. A sensibilidade do lucro líquido antes 
e depois de deduzido o imposto sobre a renda a variações de 
volume de vendas depende, portanto, dos efeitos combinados de 
alavancagem operacional e alavancagem financeira.

Esta unidade de estudo destacou e apresentou a Alavancagem 
Financeira e a Alavancagem Operacional, com ênfase na 
apresentação de que o grau de alavancagem financeira é 
indicador do nível de risco da empresa. Este nível de risco se 
refere às variações na lucratividade do acionista como reflexo 
da variação do nível de operações da empresa. Há, portanto, 
uma interação da alavancagem operacional com a alavancagem 
financeira, e as direções das empresas deverão se empenhar 
para alcançar os níveis máximos possíveis de lucros, a fim de, 
simultaneamente, aumentar a lucratividade proporcionada 
aos acionistas e reduzir a chance de intensas variações nesta 
lucratividade. Se isto for realmente alcançado, as cotações das 
ações da empresa serão enormemente beneficiadas no mercado 
das Bolsas de Valores, e isto fará com que a empresa permaneça 
com as portas abertas para emissão de novas ações.

1. Sobre alavancagem financeira, considere: 

I. Quanto maior o grau de alavancagem financeira de uma 
companhia, o investidor estará exposto a um maior risco 
diversificável na aquisição de suas ações. 
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II. Uma empresa que financie um projeto de investimento que 
renderá 20% ao ano por meio do lançamento de debêntures 
no mercado de capitais cuja remuneração será de 15% ao ano, 
aumentará seu lucro por ação anualmente caso o retorno do 
projeto se confirme. 
III. Quando a taxa de juros para se obter empréstimos no 
mercado de capitais é maior que a taxa de retorno que a 
companhia obtém sobre seus ativos, ela deve optar por utilizar 
mais capital de terceiros em sua estrutura de capital. 
IV. O efeito da alavancagem financeira sobre o lucro de uma 
companhia independe da taxa de retorno que ela obtém sobre 
o total de seus ativos. 

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) I e II.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) II e IV.
e) III e IV.

2. Dados extraídos da contabilidade de uma empresa:

Itens R$

Lucro operacional antes dos encargos financeiros 125.000,00

Encargos Financeiros 35.000,00

Ativo 500.000,00

Patrimônio Líquido 250.000,00

Considerando-se exclusivamente as informações acima, a 
alavancagem financeira da empresa, no período, foi:

a) 1,18.
b) 1,22.
c) 1,33.
d) 1,44.
e) 1,56.

3. A empresa industrial Farropilha S/A. teve um acréscimo 
de 20% em seu lucro, antes dos juros e imposto de renda, 
ocasionando um aumento de 30% no lucro por ação. Qual era 
o grau de alavancagem financeira dessa empresa antes desta 
interferência?
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a) 0,67.
b) 0,92.
c) 1,08.
d) 1,5.
e) 1,67.

4. Os diretores solicitaram a seguinte informação a você: 
O que indica o grau de alavancagem operacional de uma 
companhia? A resposta é: 

a) A taxa de rentabilidade do capital próprio é maior que o 
custo de captação de capital de terceiros.
b) A companhia deve reduzir a produção se quiser aumentar 
o seu lucro.
c) A variação percentual do lucro dividida pela variação 
percentual no volume de vendas.
d) A percentagem do valor dos custos fixos em relação ao 
custo total da companhia.
e) A intensidade da utilização do capital de terceiros para o 
financiamento das atividades da companhia.

5. ____________________ é uso de ativos e recursos com 
um custo fixo, a fim de aumentar os retornos dos proprietários 
da empresa. Assinale a alternativa que completa corretamente 
a assertiva.

a) Alavancagem.
b) Patrimônio Líquido.
c) Capital Social.
d) Ação.
e) Dividendos.
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