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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apurar dentre os cinco tipos de produtos produzidos por um 

laticínio, qual deles representa a maior margem variável para a empresa, utilizando do método 

de Custeio Variável. Para tal estudo foram realizados pesquisas in loco, como entrevistas com 

os gestores da área da Contabilidade e PCP. Também foram realizadas consultas em planilhas 

e relatórios gerados diretamente do sistema de lançamento de custos da empresa. Após a análise 

desses dados, observou-se que a empresa tem uma margem de contribuição favorável para pagar 

seus custos fixos e ainda gerar lucro. Alguns produtos tem uma margem maior, outros um pouco 

menor, porém o conjunto desses cinco produtos é que geram um resultado satisfatório. Para 

produzir esses produtos a empresa gera diversos gastos variáveis, incluindo nestes os custos e 

as despesas, que variam de acordo com as quantidades produzidas. Também para haver um bom 

resultado, a empresa precisa vender uma quantidade mínima de produtos, gerando assim o 

ponto de equilíbrio para a mesma. Juntos os produtos geraram uma margem de contribuição de 

13,85%, sendo esta favorável no resultado geral da empresa. 

 

Palavras-chave: Custeio Variável; Margem de Contribuição.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra “custo” é muito ampla na contabilidade. Inicialmente, custo é um gasto que 

só é reconhecido no momento que se utiliza dos fatores de produção (bens e serviços) para a 

fabricação de um produto ou execução de um serviço. São exemplos de gastos que, 

posteriormente, passam a ser custos: mão de obra, energia elétrica, matéria prima etc. 

Elencando os custos na produção de um bem ou serviço consegue-se tomar decisões 

em relação à formação de preço de venda, estoque mínimo de materiais e insumos, qual produto 

produzir mais etc. Estes são alguns fatores que demonstram a importância da gestão de custos 

no gerenciamento de um negócio. 

Quando se trata de custos, existem diversas formas de mensurar os valores envolvidos, 

como, por exemplo, a adoção de um sistema de custeio adequado, um software configurado 

para apurar os custos, ou até mesmo uma planilha em Excel elaborada com fórmulas, que 

auxiliam nessa mensuração de valores. Quando se trata de uma análise gerencial, o custeio 

direto é o método mais indicado. 

 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Existem várias empresas que produzem diversos tipos de produtos, porém, a 

composição e o custo de produção de cada um deles é diferente. Para facilitar essa apuração de 

custos é necessário usar de ferramentas de gestão. Dentre as existentes, a Gestão de Custos 

contribui para apurar essa informação, usando o método de Custeio Variável. Esse método 

considera como custos apenas àqueles gastos que estão ligados diretamente ao produto, os 

demais são despesas. 

O Custeio Variável gera informações gerenciais que auxiliam o gestor na tomada de 

decisões podendo ser elas indispensáveis para o crescimento da empresa. A partir das 

informações geradas é possível decidir sobre, por exemplo, aquisição de novas máquinas para 

a produção, ampliação do espaço físico de um determinado setor da empresa, uma nova linha 

de produção, e até mesmo a criação de uma ou mais filiais para atender a demanda do produto 

no mercado etc. 
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 No caso de uma indústria do setor lácteo localizada em Tapejara, interior do estado 

do Rio Grande do Sul qual é dentre cinco tipos de produtos derivados lácteos produzidos, qual 

apresenta maior margem para a empresa, utilizando o método de Custeio Variável. 

 

1.2 OBJETIVOS  

Os objetivos do trabalho partem de um objetivo geral e para que este seja alcançado 

dividem-se as etapas em objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral  

Apurar, dentre cinco tipos de produtos derivados lácteos produzidos por um laticínio, 

qual apresenta maior margem para a empresa, utilizando o método de Custeio Variável? 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Identificar os gastos variáveis de cada produto; 

b) Identificar os gastos indiretos da empresa; 

c) Calcular a margem de contribuição de cada produto; 

d) Identificar o produto que tem maior custo de fabricação para a empresa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

O estudo mostra-se relevante devido à alta produção da empresa estudada em diversos 

produtos derivados lácteos que, no mercado atual, tem grande procura e vendas. É importante 

apurar qual dos produtos que a empresa produz, gera maior custo, uma vez que calculando 

corretamente os custos, poderá avaliar quais os produtos geram maior lucro, investindo na 

produção destes, procurando alternativas para aumentar o lucro dos produtos, que em função 

do seu custo, geram menor resultado para a empresa. 

A partir dos resultados encontrados nessa pesquisa, acredita-se que possa ser feito um 

planejamento de produção, produzindo em maiores quantidades o produto que apresenta menor 

custo para a empresa, considerando uma quantia de vendas atual padrão para todos os produtos. 

Com isso, a empresa poderá oferecer ao mercado um produto mais acessível em relação ao seu 

preço de venda, para o consumidor, aumentando a procura e, consequentemente a produção. 
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Com a apuração dos custos pelo método de Custeio Variável, será possível calcular a 

margem de contribuição variável de cada unidade de produto fabricada, permitindo assim, 

avaliar a porcentagem que tal produto contribui para a empresa cobrir todos os seus custos e 

despesas fixas. Outro ponto importante deste estudo é a oportunidade de calcular o ponto de 

equilíbrio de cada tipo de produto, dentre os cinco apresentados, a quantidade produzida de 

cada um deles para que a empresa possa pagar seus custos e despesas fixas. 

Será uma oportunidade de conhecer melhor o processo de fabricação, a composição 

do produto, desde a matéria prima até a embalagem final, o custo que a empresa tem para 

produzir cada unidade, as despesas que ocorrem nesse processo de fabricação. Isso agregará 

conhecimentos práticos para futuras oportunidades em assumir cargos de gestão e planejamento 

de produção, na própria empresa ou até mesmo, em empresas de diferentes segmentos.  

Ao realizar este estudo de caso na área de custos, será possível fazer uma ligação entre 

a teoria aprendida ao longo da graduação com a prática aplicada diretamente na empresa no 

processo de fabricação e apuração dos custos aos produtos. Por meio da aplicação do método 

de Custeio Variável, que é o mais indicado para a contabilidade gerencial da empresa, os 

resultados do estudo serão apresentados aos gestores da empresa e estes poderão avaliar e 

comparar os custos unitários dos mesmos produtos. Após essa avaliação e comparação, será 

possível estudar uma maneira de reduzir custos de produção, podendo se refletir no preço de 

venda e competitividade da empresa. 

A empresa disponibilizou todas as informações necessárias para fazer o estudo, do 

qual espera-se apresentar sugestões para melhorar seus resultados no que se refere aos custos 

de seus produtos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE CUSTOS 

 

Todo negócio precisa de uma estratégia para se manter no mercado, sendo necessário, 

ferramentas que auxiliem os administradores nas tomadas de decisões. A gestão de custos 

apresenta esse suporte, fornecendo informações básicas e importantes, afim de orientar o 

empresário, qual a direção que a empresa deve ir. A gestão dos custos tornou-se uma ferramenta 

que oferece as empresas informações importantes proporcionado oportunidades de se manterem 

no mercado com produtos de qualidades com um custo menor (CARARETO et al., 2006). 

O mercado exige cada vez mais produtos que tenham um diferencial, porém com 

preços iguais aos demais. Isso é que atrai novos consumidores e mantem os atuais. As empresas 

precisam se adequar a realidade, criando estratégias para atender a esse mercado. 

 

 Os campos da contabilidade gerencial e de custos, contam com a crescente 

quantidade de atividades: ferramentas, filosofias de gestão, instrumentos, métodos de 

custeio, modelos de gestão, métodos de avaliação ou sistemas de custeio, que podem 

ser denominados em um contexto amplo com artefatos de gestão de custos, e que os 

arranjos destes artefatos compõem o sistema de gestão de custos das organizações. O 

sistema de gestão de custos, por sua vez, subsidia o processo decisório com dados e 

informações afetando diretamente o resultado das operações destas organizações 

(HASHIMOTO, 2009, p. 7). 

  

O conhecimento e o domínio dos métodos de apuração de custos são fundamentais 

para um gerenciamento eficiente e eficaz visando o crescimento de uma empresa, sendo que os 

resultados apresentados pela mesma, são o reflexo da gestão dos custos. Uma das finalidades 

da gestão de custos é auxiliar os gestores da empresa no desempenho das funções 

administrativas, fornecendo informações necessárias aos administradores nas atividades 

relacionadas ao planejamento, ao controle e à tomada de decisões. 

 

2.1.1 Custos e Despesas 

 

A classificação dos gastos em custos e despesas depende de sua participação na 

elaboração do produto ou serviço. Tudo depende, se esse gasto faz parte diretamente ou 

indiretamente do processo de fabricação ou prestação de serviço. Dessa maneira, se estiver 

ligado a produção, mesmo sendo que de forma indireta, é considerado como um custo de 
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fabricação, mas se não estiver ligado ao processo, que sem esse gasto é possível manter a 

produção, então será uma despesa. Um custo, conforme Megliorini (2007, p. 7), “corresponde 

à parcela dos gastos consumida no ambiente fabril para a fabricação do produto, pela aquisição 

de mercadorias para revenda e para a realização de serviços”.  

Um custo é um gasto que é incorporado no produto ou serviço, seja de forma direta ou 

indiretamente, necessário para o processo de fabricação, sem o mesmo, o processo não chega 

ao seu final com o resultado esperado. De acordo com Ferreira (2007, p. 15), “o custo só existe 

durante o processo de produção do bem ou serviço, portanto, os gastos posteriores à produção, 

necessários a administração e comercialização do produto, não são custos, e sim despesas”. 

Já as despesas são gastos que surgem na obtenção das receitas, no momento anterior e 

posterior às vendas. Nesse sentido, não se aloca as despesas no custo de um produto, pois elas 

são necessárias para obtenção das receitas.  As despesas, conforme Bruni (2008), representam 

bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. 

 

 

2.1.2  Terminologias referentes a Custos e Despesas  

 

Na contabilidade é importante classificar corretamente os gastos em custos e despesas. 

Saber o que engloba cada um desses termos, é essencial na gestão de um negócio. Os gastos 

podem ser classificados de diversas maneiras, de acordo com sua finalidade, utilizando para o 

cálculo, diversos métodos de custeio. Dentro de uma indústria, o custo variável e o custo fixo 

são os dois principais gastos que uma empresa tem ao produzir o produto.  

Os custos podem ser nomeados de muitas maneiras, e esta classificação se dá quanto 

ao volume de produção. Torna-se bem importante entender os conceitos e diferenças entre essas 

duas estimativas, já que o custo total do produto final será composto da soma entre seus custos 

variáveis totais e seus custos fixos totais. E da mesma maneira são as despesas, elas se 

classificam em diretas ou indiretas, fixas ou variáveis, tudo depende do local de sua aplicação, 

surgindo de diferentes origens, que contribuirão na apuração do resultado final da empresa. 
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Esquematicamente os gastos se dividem da seguinte forma: 

 
                                   Figura 1:Classificação dos Gastos. 

                                   Fonte: Martins(2008). 

 

Custos Diretos: Como custos diretos entendem-se aqueles que podem ser 

imediatamente apropriados a um só tipo de produto ou a um só tipo de serviço, sem a 

necessidade de se recorrer a algum tipo de divisão ou rateio mais complexo. Segundo Ferreira 

(2007), custos diretos são aqueles que podem ser apropriados diretamente a uma função de 

acumulação de custos, seja um produto, um serviço, uma ordem de produção, um centro de 

custos, uma atividade, seja um departamento da empresa.  

Os custos diretos estão ligados diretamente ao produto ou ao serviço, sendo possível 

calcular o quanto ele representa no custo unitário do produto ou serviço. Esses custos abrangem 

todos aqueles efetuados exclusivamente com a fabricação do produto ou serviço. Sendo assim, 

não havendo a produção, esses custos não são gerados. 

Custos Indiretos: Os custos indiretos compreendem aqueles em que há dificuldades de 

identifica-los nos produtos produzidos em determinado período, sendo necessário adotar bases 

de rateio para mensurá-los, pois são custos em comum em mais de um produto ou serviço. “é 

um custo comum a muitos tipos diferentes de bens, sem que se possa separar a parcela referente 

a cada um, no momento de sua ocorrência. Atribui-se parcela dele a cada tipo de bem através 

de um critério de rateio” (Dutra, 1995, p. 35). Esses custos, não se podem ser identificados 

diretamente em um produto, sem o uso de parâmetros de mensuração. 

 Despesas Diretas: As despesas diretas podem ser facilmente identificadas no produto 

ou serviço, de maneira fácil é possível quantifica-las e apropriá-las em relação às receitas de 

vendas e prestação de serviços. Segundo Bomfim e Passarelli (2011) as despesas diretas seguem 

o mesmo conceito dos custos diretos de fabricação. Como exemplo de despesas diretas, pode-
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se citar despesa com propaganda de um serviço ou produto especifico; Despesas com fretes e 

seguros sobre transportes; Impostos incidentes sobre faturamento. 

 Despesas Indiretas: Assim como os custos indiretos, as despesas indiretas são aquelas 

que não estão ligadas diretamente na produção ou prestação de serviço, mas que são necessárias 

para o faturamento da empresa. Segundo Bomfim e Passarelli (2011) as despesas indiretas são 

tradicionalmente consideradas como despesas comerciais e administrativas, não estando ligadas 

de maneira alguma ao processo produtivo. São exemplos despesas indiretas: Despesas com 

propaganda institucional; Despesas administrativas. 

Custos Fixos: São custos que não oscilam conforme a produção, ou seja não estão 

diretamente relacionados com o volume produzido, permanecendo os mesmos dentro dos 

limites da capacidade produtiva da empresa. Segundo Schier (2006, p. 40).” custos fixos são 

aqueles que permanecem constantes dentro de determinada capacidade instalada, 

independentemente de variação do volume de produção, ou seja, a organização tem o mesmo 

custo fabricando mais ou menos produtos.” São exemplos de custos fixos: Salário do gerente; 

Aluguel do prédio da fábrica; Depreciação do prédio e máquinas. 

Custos Variáveis: Os custos variáveis estão ligados diretamente com o volume da 

produção, aumentando ou diminuindo conforme a mesma.  

Para Zucchi (1992, p.19) custos variáveis se define como: Custos que dependem do 

volume de produção. A medida que a produção aumenta, esses custos também aumentam; à 

medida que a produção diminui, eles também diminuem. São exemplos de custos variáveis: 

Custo com a matéria prima (insumos, embalagens etc.); Mão de obra direta; Energia elétrica da 

produção. 

Custos Semifixos e Semivariáveis: São aqueles custos que permanecem fixos em uma 

determinada faixa de volume de produção, mas que variam de acordo com as mudanças 

incidentes nessa faixa. Exemplo: comissão de vendas, que podem ser fixas até determinado 

montante e passarem a ser variáveis quando o montante exceder determinado valor.  

Segundo Leone (2000) os custos semivariáveis ou semifixos, são aqueles que dispõem 

de uma parcela fixa e outra variável, sendo tipos de custos muito encontrados na prática. Custos 

semifixos ou semivariáveis são aqueles que têm um comportamento misto: quase não variam a 

curto prazo, mas a médio e longo prazo são afetados pelo volume de produção. Por exemplo, 
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se uma empresa aumentar muito o seu volume de vendas, precisará admitir mais pessoas para 

trabalhar no setor de faturamento.  

Despesas Fixas: São as despesas que ocorrem todos os meses, não estando 

obrigatoriamente ligada com o volume de produção ou vendas. Sendo imprescindível 

considera-las todo mês, pois independente do faturamento da empresa elas sempre existirão. 

“São as despesas que permanecem constantes dentro de determinada faixa de atividades 

geradora de receitas e independem do volume de vendas ou de prestação de serviços” (SCHIER, 

2006, p. 40). São exemplos de despesas fixas: Salários da administração; Despesas com 

aluguéis do setor administrativo; Seguros de veículos. 

Despesas Variáveis: Despesas variáveis são gastos que tem ligação direta com o 

negócio da empresa, ou seja, variam de acordo com as receitas da empresa e são essenciais para 

o faturamento da mesma. “São as que se alteram proporcionalmente a variação no volume de 

receita” (SCHIER, 2006, p. 40). São exemplos de despesas variáveis: Impostos sobre vendas; 

Comissões sobre vendas. 

 

 

 

2.2 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

Existem diferentes métodos de apropriação de custos para serem usados na hora de 

calcular o custo dos produtos e serviços de uma empresa. Cada um com suas vantagens e 

contribuições para a melhor representação dos custos efetivamente consumidos na produção, 

oferecendo aos gestores uma maneira de se chegar a rentabilidade do negócio.  

Dentre os métodos estão o custeio por absorção, custeio variável, custeio baseado em 

atividades e método dos centros de custo ou RKW, porém o mais usado nas empresas para a 

contabilidade gerencial, é o custeio variável, pois ele dá suporte aos gestores na tomada de 

decisões. Sistema de custeio é o critério pelo qual os custos são apropriados à produção. De 

acordo com o sistema adotado, determinados custos podem ou não fazer parte dos gastos de 

produção (FERREIRA, 2013). 

Para Silva e Lins (2013), os métodos de custeio podem ter vários objetivos e 

finalidades, dependendo das necessidades dos usuários a serem atendidas. O objetivo principal 

do custeio é medir, avaliar, mensurar os objetos de custos. A finalidade básica de todo sistema 

de custeio é prestar informações aos usuários do sistema de custo as quais precisam ser 
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confiáveis, relevantes e oportunas, auxiliando na tomada de decisão. Um método de custeio, 

conforme Ferreira (2007, p. 81), “consiste num critério por meio do qual os custos são 

apropriados à produção”. 

Segundo Megliorini (2007, p. 2), “existem diferentes métodos de custeio, que são 

adotados de acordo com os objetivos visados pela empresa” e, portanto, a metodologia adotada 

por eles difere de um para outro método. 

Neste estudo foi abordado com mais detalhes o Custeio Variável, pois como se trata 

de um laticínio, existe grande variação dos gastos conforme a produção. 

 

2.2.1 Custeio Variável ou Direto 

 

O Custeio Variável é considerado o melhor método de apuração de custos para a 

contabilidade gerencial, uma vez que, auxilia na tomada de decisões, mostrando a realidade da 

empresa. De acordo com Ferreira (2013, p. 144) “o custeio variável ou direto é utilizado para 

fins gerenciais, tendo como finalidade o auxílio no processo administrativo o de tomada de 

decisão”. 

 Tudo que compõe a aquisição ou a fabricação do produto ou serviço é classificado 

como um custo. Se ele estiver diretamente ligado ao processo, será calculado no seu custo 

unitário, através do método de custeio direto. “Custeio Direto é aquele que distribui apenas os 

custos variáveis de produção às quantidades de produtos produzidos no período” 

(GUERREIRO, 2011, p.139). O custo final do produto (ou serviço) será a soma do custo 

variável, dividido pela produção correspondente, sendo os custos fixos considerados 

diretamente no resultado do exercício. 

Na mesma linha, Padoveze (2003, p. 277) argumenta que: 

 

 O método de custeio recomendado decisoriamente é o método do custeio 

variável, às vezes também denominado, inadequadamente, custeio direto. Podemos 

dizer que todos os custos variáveis são custos diretos aos produtos, mas nem todos os 

custos diretos aos produtos são variáveis, pois podemos ter custos diretos fixos. 

 

Os demais custos que não se relacionam diretamente na quantidade de produto 

fabricado ou serviço prestado, é considerado como custo fixo ou despesa, pois não varia 

conforme a produção. “Os custos fixos de produção não fazem parte do custo do produto e são 
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tratados como gastos de período, da mesma forma que as despesas administrativas, comerciais 

e financeiras” (GUERREIRO, 2011, p.141). 

 O primeiro passo na metodologia de custeio variável é a classificação dos custos de 

produção em custos fixos e variáveis. Em seguida atribui-se aos produtos apenas os custos 

variáveis, os custos fixos são levados para a apuração do resultado do período. 

O custeio variável fornece dados mais claros e significativos para a análise sobre a 

descontinuidade de determinados produtos ou linha de produtos, uma vez que foca diretamente 

na produção, ou seja, na atividade principal da empresa, possibilitando ações como redução de 

despesas, formação adequada do preço de venda etc.  É o sistema ideal para a administração de 

micro, pequenas e médias empresas, principalmente por sua forma prática, clara e de fácil 

aplicação e entendimento.  

Em resumo, o sistema de custeio variável aloca os custos que variam de acordo com a 

produção nos produtos ou serviços prestados pelas empresa e os gastos fixos são considerados 

como despesas do período, como mostra a Figura 2: 

 
           Figura 2:Esquema básico do Custeio Variável. 

           Fonte: Com base nos dados de Guerreiro 2011. 

 

 

 

2.2.2 Custos de Produção 

 

Os custos de produção são aqueles ligados ao processo produtivo, podendo ser 

divididos em custos diretos, material direto e mão-de-obra direta, ou seja, todos os itens que 
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são obrigatórios no processo produtivo. Custo de produção refere-se ao valor de bens e serviços 

consumidos na produção de outros bens ou serviços (MATTOS, 1998). 

Para calcular o custo do produto ou serviço deve-se: 

a) Somar os custos variáveis por produto; 

b) Somar o total dos custos fixos; 

c) Apurar o total de produção; 

d) Dividir o total dos custos fixos pelo total da produção; 

e) Somar o valor dos custos variáveis por produto(a) com o resultado da divisão dos custos 

fixos pelo total da produção(d). 

 

 

2.3 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  

 

A margem de contribuição pode ser definida como a diferença entre a receita de vendas 

e o custo variável do produto vendido, podendo ser unitária ou total. É o valor que sobra das 

vendas para a empresa pagar seus custos e despesas fixas e gerar lucro. De acordo com Bornia 

(2002, p.72),” a margem de contribuição é o montante das vendas diminuídas dos custos 

variáveis. E a margem de contribuição unitária, analogamente, é o preço de venda menos os 

custos unitários variáveis dos produtos”. 

O nome margem de contribuição pode ser explicado sendo como: 

Margem: por que é a diferença entre o valor da venda (preço de venda) e os valores dos custos 

e das despesas específicas destas venda, ou seja, valores também conhecidos por custos 

variáveis e despesas variáveis da venda. 

Contribuição: porque representa em quanto o valor das vendas contribui para o pagamento das 

despesas fixas e também para gerar lucro. 

Silva e Lins (2013, p. 129) representa a margem de contribuição através da fórmula:  

 
MC = PV - (CV + DV)  

Onde:  

MC = margem de contribuição;  

PV = preço de venda;  

CV = custo variável por unidade; e  

DV = despesas variáveis por unidade. 
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Quando o valor da Margem de Contribuição for superior ao valor total das despesas 

fixas, a empresa estará gerando lucro e, quando for inferior, o resultado será entendido como 

prejuízo. A Margem de Contribuição Total da Empresa representa também a margem média, 

pois considera tudo o que é vendido. É normal termos em qualquer empresa produtos e serviços 

com preços, custos e despesas diferentes uns dos outros.  

Por isso, é muito importante apurar a margem de contribuição de cada tipo de produto 

e serviço, assim é possível identificar qual é o produto ou serviço que contribui mais para pagar 

os custos e despesas fixas e gerar maior lucro. 

A figura a seguir mostra, de maneira resumida, qual é a finalidade da Margem de 

Contribuição: 

 
 

           Figura 3:Esquema básico da Margem de Contribuição. 

           Fonte: SEBRAE Nacional(2004). 

 

A figura mostra que a Margem de contribuição, Custos e despesas fixas e o lucro estão 

interligados entre si, ou seja, alterando qualquer valor em algum desses 03 elementos, toda a 

estrutura se altera. 

 

2.3.1 A importância da Margem de Contribuição para a empresa 

 

É muito importante que a empresa tenha conhecimento sobre a Margem de 

Contribuição, isso é essencial para muitas decisões e com isso, melhorar a sua situação 

financeira. Em qualquer que seja o segmento, indústria, comércio ou serviços, perfeitamente 
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possível e fácil se apurar o valor e o percentual respectivo da Margem de Contribuição.Segundo 

o SEBRAE Nacional (2004) são muitas as vantagens que se pode ter conhecendo a margem de 

contribuição total das vendas ou mesmo a margem de contribuição de cada produto, e todas 

elas estão certamente relacionadas com decisões importantes para a empresa, tais como: 

• identificação do volume mínimo necessário de vendas para pagar as despesas fixas – o ponto 

de equilíbrio; 

• identificação do volume mínimo de vendas para pagar despesas fixas e ainda gerar um 

determinado valor de lucro; 

• elaboração das tabelas de preços considerando descontos especiais em função do volume 

vendido a um mesmo cliente; 

• decisão por qual produto a empresa intensificará as vendas ou mesmo, deixará de 

comercializar; 

• estabelecimento de campanhas promocionais de vendas: descontos/brindes x impacto na 

quantidade necessária de vendas; 

• decisão pela quantidade de produção de determinados produtos, no caso de não ter disponível 

suficientes recursos para todos; 

• análise da concorrência e competitividade de preços, e a relação disto com o volume de 

vendas. 

 

 

2.4 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

O ponto de equilíbrio funciona como uma balança, quando as duas bandejas da balança 

estão na mesma posição é porque elas possuem o mesmo peso. Não existe diferença entre elas. 

Quando as receitas e gastos (fixos e variáveis) se igualam, ocorre o ponto de equilíbrio da 

empresa. Segundo Carioca (2012), o ponto de equilíbrio é quando a receita total é igual ao custo 

total, sendo que a empresa não obtém nem lucro nem prejuízo. 

O ponto de equilíbrio é o suficiente para a empresa cobrir seus custos e despesas, tanto 

fixas como variáveis, sem gerar resultado positivo, ou seja, lucro. 

Dutra (1995, p.170) relata que: 

 
No ponto de equilíbrio, a empresa está produzindo o suficiente para gerar 

receita que se iguala ao custo, ou seja, a empresa não está tendo nem lucro nem 

prejuízo quando está operando em um nível de produção igual ao seu ponto de 
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equilíbrio, porque ela está gerando recursos suficientes para remunerar os seus fatores 

de produção. 

 

O Gráfico 1 mostra que o ponto de equilíbrio é um empate, isto é, a empresa realiza 

todas as operações, mas não ganha e nem perde nada. A partir daí vem o lucro. 

 
    Gráfico 1:Ponto de Equilíbrio(CustoxReceita). 

    Fonte: Com base nos dados de Carioca 2012. 

 

 

2.4.1 Tipos de Ponto de Equilíbrio 

 

Existem várias modalidades de ponto de equilíbrio, que visam suprir a necessidade de 

informações que os gestores necessitam na tomada de decisões. Para cada tipo de análise que o 

administrador precisa fazer, calcula-se uma modalidade de ponto de equilíbrio. 

Segundo Wernke (2001, p. 50): 

 

Dependendo da necessidade da empresa ou do gestor, o ponto de equilíbrio 

possibilita adaptações que suprem as informações gerenciais não possuídas. Essas 

adaptações originam tipos de ponto de equilíbrio distintos que se ajustam às diversas 

situações de planejamento das atividades da empresa, como por exemplo: em algumas 

situações é necessário fazer o estudo do ponto de equilíbrio em valor e em outras 

situações é recomendável a determinação do ponto de equilíbrio em unidades. 

 

Dessa forma, são abordados os três tipos de Ponto de Equilíbrio mais usados nas 

empresas (Contábil, Financeiro e Econômico). 
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Ponto de Equilíbrio Contábil (em unidades):o Ponto de Equilíbrio Contábil em 

unidades, informa a quantidade de unidades que a empresa deve produzir para que não haja 

nem lucro nem prejuízo, ou seja, nulo. A partir desse quantidade produzida, seu resultado será 

positivo. 

Wernke (2001, p. 50) define o ponto de equilíbrio em unidades como sendo:  

 

O número de produtos (peças metros, quilos) que deve ser fabricado e vendido para 

que o resultado seja zero. Para determinar tal quantidade, divide-se o valor total dos 

custos fixos ($) pelo valor da margem de contribuição unitária ($). Assim, cada 

produto vendido irá cobrir, com sua margem de contribuição unitária, uma parte dos 

custos fixos da empresa. 

 

Dessa forma, para calcular o ponto de equilíbrio em unidades deve-se fazer a divisão 

entre os valores dos custos totais fixos pelo valor da margem de contribuição unitária. Assim, 

o resultado será a quantidade mínima que a empresa deve produzir para pagar seus custos fixos. 

Ponto de Equilíbrio Contábil (em valor):o Ponto de Equilíbrio Contábil em valor, 

calcula o valor mínimo de venda, em reais, que a empresa deve realizar para pagar seus custos 

fixos. Seguindo os princípios de Bruni (2010, p. 71), “caso seja necessário o cálculo do ponto 

de equilíbrio em unidades monetárias (PEC$), deve-se multiplicar o ponto de equilíbrio contábil 

em unidades pelo preço de venda do produto”.  

Ponto de Equilibro Financeiro: o Ponto de Equilíbrio Financeiro informa quanto que a 

empresa deverá vender (em unidades ou em valores), para pagar seus custos e despesas 

variáveis, seus custos fixos (exceto a depreciação) e outras dívidas que precisam ser pagas no 

período, como empréstimos e financiamentos bancários. 

 

No ponto de equilíbrio financeiro os custos considerados são apenas os 

custos desembolsados, que realmente possuem vínculo financeiro com a empresa. 

Informa quanto a empresa terá que vender para não ficar sem dinheiro para cobrir suas 

necessidades de desembolso. Se as operações da empresa somarem valores abaixo do 

ponto de equilíbrio financeiro, a mesma terá que tomar outras ações, como efetuar 

empréstimos, o que dificultará ainda mais a situação (BORNIA, 2010, p. 63). 

 

A diferença desse ponto de equilíbrio em relação aos demais, é que no cálculo são 

excluídos dos custos fixos o valor relativo à depreciação, tendo em vista que ela não representa 

um pagamento, um desembolso. 
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Ponto de Equilíbrio Econômico: no Ponto de Equilíbrio Econômico, a empresa pode 

fixar metas, ou seja, estimar um lucro desejado, calculando assim o volume de vendas que 

precisa ser atingido para a empresa obter o resultado esperado. 

 

 No ponto de equilíbrio econômico são incluídos nos custos e despesas 

fixas todos os custos referentes desde ao capital próprio, ao possível aluguel das 

edificações e outros do gênero. Demonstra a real rentabilidade que a atividade que a 

empresa exerce traz, confrontando-as com outras opções de investimento. Os custos 

imputados são um tanto quanto individuais e deve-se ter em conta que se trata de um 

instrumento gerencial, não representando custos realmente incorridos (BORNIA, 

2010, p. 63). 

 

Para o cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico (em unidades), segundo 

Carioca(2012), basta incluir a variável “Lucro desejado “, ou seja, o retorno mínimo que se 

deseja sobre o capital investido pela empresa. 

Em resumo, as fórmulas dos pontos de equilíbrio são: 

 

Tabela 1:Fórmulas para cálculo de ponto de equilíbrio 

Ponto Equilíbrio Fórmula  

PEC unidades CF/MCU 

PEC valor PEC unidades x PV 

 

PEF CF-Depreciações+DP/MCU 

PEE CF+LD/MCU 

                              Fonte: Carioca(2012). 

 

 

2.4.2 A importância de se calcular o Ponto de Equilíbrio 

 

O cálculo atende as necessidades dos administradores principalmente nas tomadas de 

decisões, pois ele proporciona informações referentes à produção, vendas e política 

empresarial, visto que essas informações geram também conhecimentos acerca de 

comportamento do mercado, oportunidades na área de marketing, entre outros subsídios 

essenciais ao desenvolvimento da empresa. 

De acordo com Braga (1995), através do ponto de equilíbrio é   possível mensurar se 

a empresa está obtendo lucro ou prejuízo, permitindo assim definir estratégias para um melhor 

desempenho financeiro da empresa. 

 O cálculo do ponto de equilíbrio traz informações aos gestores, auxiliando quando da 

tomada de decisões que dizem respeito à: 
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 Qual o impacto no lucro do período, se houver substituição de produtos atuais por 

outros com margens de contribuição diferentes? 

 Qual produto produzir mais no período, levando em consideração preço de venda e 

quantidade mínima produzida para pagar seus custos? 

 Se a empresa fizer uma promoção no preço de venda, quanto a mais ela terá que 

vender para obter o lucro desejado? 

 Se aumentar os custos fixos, quanto a mais a empresa deve produzir para chegar no 

seu ponto de equilíbrio? Ou seria mais vantajoso aumentar o preço de venda nessa situação? 

 O aumento de impostos representará de que maneira no resultado final da empresa? 

Na visão de Wernke (2005) o uso de se calcular o ponto de equilíbrio e de analisá-lo 

proporcionam diversas informações aos administradores auxiliando na gestão de curto prazo da 

empresa. Com o cálculo do Ponto de Equilíbrio, o empresário poderá saber qual a situação real 

de sua empresa, ou seja, se o que ela está vendendo é suficiente para, pelo menos, pagar todas 

as despesas e dessa forma não ter prejuízo. 

 

 

2.5 MARGEM DE SEGURANÇA 

 

É a diferença entre o volume de vendas com que a empresa está operando e volume de 

vendas no ponto de equilíbrio. Quando a quantidade atual de venda for maior, ou seja, a 

quantidade de margem de segurança, garante uma venda com lucro, já que no ponto de 

equilíbrio não dá lucro nem prejuízo. De acordo com Wernke (2004), a margem de segurança 

é o volume das vendas que ultrapassam as vendas no ponto de equilíbrio. É obtida dividindo-

se a Margem de Segurança pelo volume de vendas com que a empresa está operando: 

 

MSO =   Receita Operacional Bruta – Receita Ponto de Equilíbrio 

 

Quanto maior for a Margem de segurança operacional, maior será a capacidade de 

geração de lucro, e também maior a segurança de que a empresa não incorrerá em prejuízo. 
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2.6 PREÇO DE VENDA 

 

No cenário econômico, com uma competitividade acirrada que existe entre as 

empresas pela busca do lucro, diminuir o custo e aumentar a receita, vem sendo uma realidade 

árdua e difícil. Para calcular o lucro máximo, a empresa deve conhecer toda a linha de produção, 

conhecendo assim os custos de seus produtos. 

A empresa deve calcular, de maneira minuciosa, qual será o preço de venda que 

aplicará em seus produtos, analisando a realidade do mercado e da empresa, para não 

estabelecer valores muito superiores ao mercado, podendo perder clientes, mas também não ter 

prejuízo por aplicar um preço de venda muito inferior. 

 
Essa formação do preço está ligada a condições de mercado. O cálculo do 

preço de venda deve levar a um valor que possibilite a entidade maximizar seus lucros, 

manter a qualidade, através do atendimento dos anseios do mercado em que se 

encontram suas atividades, melhorar o aproveitamento dos níveis de produção 

(SANTOS, 2005, p. 77). 

 

 Porém somente isso não é suficiente, a empresa precisa também conhecer o grau de 

demanda do produto exigido pelo mercado, o preço de venda de seus concorrentes, o preço dos 

produtos similares que podem a virem substituir o principal, qual é o plano de marketing que a 

empresa tem para conquistar novos clientes, enfim é todo um conjunto que precisa ser analisado 

e estudado para se chegar ao preço de venda do produto. Para Grazziotin(2004) a formação do 

preço de venda deve ser bem calculada, pois isso se reflete em uma maior satisfação do cliente, 

pois a competição mercadológica é muito grande, e o preço tem que ser atrativo na hora da 

decisão da compra por parte dos clientes. 

A adequada determinação dos preços de venda cada vez mais é uma questão 

fundamental para a sobrevivência e crescimento das empresas, independente do porte ou da 

área de atuação. Porém na realidade, existem empresas que não tem uma noção acurada da 

rentabilidade proporcionada pela receita dos seus produtos ou serviços, bem como da 

quantidade de vendas necessárias para atingir seus respectivos equilíbrios operacionais. 

Segundo Horngren (2006, p. 385) “o preço de um produto ou serviço depende da oferta 

e procura. As três influências que incidem sobre a oferta e procura são: clientes, concorrentes e 

custos”. Clientes, no momento em que estes demandam determinado produto ou serviço; 

concorrentes, pois a empresa está inserida em um ambiente competitivo; e custos, de uma vez 

que estes influenciam preços por afetarem a oferta. 
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Atualmente, observa-se que para formação do preço de venda, a maioria das empresas 

tem como base os preços impostos pelo mercado. Logo, a competitividade torna-se mais 

acentuada. O Mark-up é um método que pode ser utilizado a fim de reduzir o arbitramento 

utilizado por tais empresas. 

 

2.6.1 Mark-up 

 

O Mark-up é um método utilizado para calcular o preço de venda, aplicando um índice 

sobre o custo de um bem ou serviço, funcionando como um incremento adicionado ao custo. 

Dessa forma, visa formar um preço de venda que proporcione o pagamento do custo do produto, 

custos e despesas variáveis e o lucro desejado. Segundo Wernke(2005) o Mark-up também 

conhecido como taxa de marcação, é um fator aplicado sobre o custo de compra de uma 

mercadoria, ou sobre o custo total unitário, para formação do preço de venda respectivo. 

No cálculo do Mark-up podem ser inseridos fatores que se deseja cobrar no preço de 

venda, sob forma de percentuais, tais como tributos incidentes sobre as vendas, comissões pagas 

aos vendedores, o percentual cobrado pela administradora sobre vendas feitas por cartão de 

crédito entre outros. 

O Mark-up conforme Santos (2005, p. 129) tem for finalidade cobrir as seguintes 

contas:  

 Impostos sobre vendas;  
 Taxas variáveis sobre vendas;  

 Despesas administrativas fixas;  

 Despesas de vendas fixas;  

 Custos indiretos de produção fixos; e  

 Lucro.  

 

 

Para calcular o Mark-up é necessário: 

a) Identificar o percentual de despesas/custos variáveis atribuído a cada unidade de produto ou 

serviço vendido; 

b) Identificar o percentual que representam as despesas/custos fixas do período para cada 

unidade de produto ou serviço;  

c) Definir o percentual de lucro pretendido para cada unidade de produto ou serviço. 

Após aplica-se a seguinte fórmula: 
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Mark-up ═ 100/[100-(DV+DF+LP)] 

 

Onde: 

100 representa o preço unitário total de venda em percentual; 

 • DV para Despesas/Custos Variáveis, como impostos, comissões sobre vendas, matéria prima 

etc.  

• DF para Despesas/Custos Fixos, como mão de obra, depreciação maquina etc. 

• LP para Margem de Lucro Pretendida. 

Para entender como funciona esse cálculo, segue um exemplo: 

Ex: O produto ou serviço custa na sua aquisição R$ 50,00, e que os índices são os seguintes: 

Despesas/Custos Variáveis =10%, 

 Despesas/Custos Fixas=10%  

Lucro Pretendido ═ 10% 

Então: 

Mark-up ═ 100/[100-(DV+DF+LP)] 

Mark-up ═ 100/[100-(10+10+10)] 

Mark-up ═100/[100-(30)]  

Mark-up ═100/70 

Mark-up═ 1,4286 

Então, aplicando-se o índice Mark-up para calcular o preço de venda, temos: 

Preço de venda ═Custo unitário de aquisição do produto ou serviço x Mark-up 

Preço de venda ═R$ 50,00 x 1,4286 

Preço de venda ═ R$ 71,43. 

E como explica Cogan (1999, p. 133), “é um índice aplicado sobre o custo de um bem 

ou serviço para a formação do preço de venda. Esse índice é tal que cobre os impostos e as 

taxas aplicadas sobre as vendas, as despesas administrativas fixas, os custos indiretos fixos de 

fabricação e o lucro.” 

 

 

 

 



33 

 

 

 

2.7 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) 

 

O Custo dos Produtos Vendidos compreende a soma dos gastos com materiais, mão 

de obra e gastos gerais de fabricação aplicados ou consumidos na fabricação dos produtos que 

foram fabricados e vendidos pela empresa, gerando assim receita para a mesma.  

 

Todo produto vendido e todo serviço ou utilidade transferidos provocam 

despesa. Costumamos chamá-lo Custo do Produto Vendido e assim fazemo-lo 

aparecer na Demonstração de Resultados; o significado mais correto seria: Despesa 

que é o somatório dos itens que compuseram o custo de fabricação do produto ora 

vendido. Cada componente que fora custo no processo de produção agora, na baixa, 

toma-se despesa (MARTINS, 2003, p. 18). 

 

Em outras palavras, custo dos produtos vendidos quer dizer “quanto foi gasto para 

produzir o produto que foi vendido”. Desse modo, todos os custos que foram gastos na produção 

se transformam em despesas quando da entrega dos bens ou serviços a que se referem. Para 

Hernandez (1999, p.18)” é o valor dos gastos incorridos no processo de produção dos bens que 

foram sacrificados para que a empresa gerasse receita de vendas de produtos.”  

Identificar aonde começam os custos de produção é fácil, mas nem sempre é da mesma 

maneira simples a verificação de onde eles terminam. É relativamente comum a existência de 

problemas de separação entre custos e despesas de venda. A regra é simples, bastando definir-

se o momento em que o produto está pronto para a venda. Até aí, todos os gastos são custos, a 

partir desse momento, são despesas. 

 

 

2.8 CUSTOS NO SETOR LÁCTEO 

 

O controle de custos dentro de qualquer atividade econômica é de fundamental 

importância para orientar os processos decisórios da empresa como um todo. Apesar do controle 

de custos isoladamente não garantir a manutenção e até mesmo a ascensão da empresa no 

mercado, a ausência dele certamente a deixará mais exposta ao insucesso. 

Tradicionalmente, os custos são importantes na administração, uma vez que refletem 

eficiência na produção e indicam o sucesso de determinada firma no seu esforço de produzir. 

O objetivo do empresário é atingir máxima eficiência econômica, ou seja, maximizar o lucro 

ou minimizar o custo de sua produção, utilizando métodos eficientes que garantam esse 
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processo. Segundo Anselmo Filho (1995), evidentemente, além de apurar seus custos de 

fabricação para efeito de publicação de demonstrações financeiras e pagamento de impostos, a 

empresa necessita conhecer seus custos para poder controlá-los. 

O controle de custos industriais é uma ferramenta básica extremamente importante 

para a otimização dos processos gerenciais e indispensáveis para orientar as decisões diárias 

das empresas em relação ao processo de produção e às decisões estratégicas relativas à 

orientação para o mercado. 

 Portanto, o conhecimento e a adoção de técnicas eficientes de controle de custos 

contribuem positivamente para o sucesso dos processos administrativos e gerenciais nas 

empresas. Apesar disso, as análises relativas à adoção de controles de custo pela indústria de 

laticínios revelam que uma parcela significativa das empresas não possui qualquer tipo de 

acompanhamento sistematizado de custos (SILVA, 2000). 

Muitas empresas produzem mais de um produto, trazendo benefícios para a mesma, 

pois utiliza as mesmas instalações. Porém deve-se destacar que o levantamento dos custos se 

tornam mais complexos, necessitando de maior atenção para realizar a apuração correta dos 

valores referentes a cada produto. Um exemplo bem tradicional são os laticínios, que produzem 

variados tipos de produtos, como leite UHT, leite condensado, creme de leite etc. 

 

 

2.8.1 Métodos de Custeio em laticínios 

 

Diversos são os sistemas de custeio que podem ser utilizados pelos laticínios. Cada 

sistema de custeio tem características próprias, podendo numa mesma situação apresentar 

resultados diferentes. Cabe ao gestor de custos optar pelo sistema de custeio que melhor se 

adapte na estrutura física e operacional da empresa.  

 

 A análise dos métodos adotados pelos laticínios para controlar os custos 

de produção mostra que muitas calculam os custos unitários dos produtos por meio de 

contabilidade separada por centros de custo, rateio simples de despesas ou fórmulas 

que relacionam o custo final dos produtos ao preço de venda (SILVA, 1997, p.114). 

 

Além disso, deve considerar aquele que mais pode contribuir na análise dos custos e 

dar suporte na busca de vantagens competitivas para a empresa. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo é de natureza teórico, pois acontece a partir da revisão de obras 

bibliográficas, com base em teorias, para fundamentar a pesquisa que será realizada. Conforme 

Demo (2000), pesquisa teórica é aquela dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, 

ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos. 

 Também é de natureza empírica, pois será realizado com base em observações e 

informações coletadas diretamente no local da pesquisa, pois segundo Demo (2000), uma 

pesquisa empírica é dedicada ao tratamento da "face empírica e fatual da realidade, produzindo 

e analisando dados, que sempre dependem do referencial teórico, agregando impacto pertinente, 

sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática. 

Quanto ao tratamento de dados, é uma pesquisa quantitativa. Segundo Richardson 

(1989), este método caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de 

coleta de informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as 

mais simples até as mais complexas. Nesse estudo, a pesquisa é quantitativa, pelo fato de que 

será desenvolvida a partir da análise de números, gerando assim, para apresentação dos 

resultados obtidos, percentuais, índices, tabelas, gráficos etc. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória. De acordo com 

Gil(2008) a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, tornando-

o evidente e claro, sendo possível a construção de hipóteses sobre o mesmo. Essa pesquisa é 

exploratória porque visa descobrir, entre os cinco tipos de produtos lácteos produzidos por um 

laticínio, qual apresenta maior custo para a empresa. 

E quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso. Segundo 

Perovano(2014) esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso onde, após 

a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior 

determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto. 

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, pois coletou e analisou somente dados de 

produtos fabricados por uma determinada empresa do município de Tapejara, sendo que essas 

informações foram obtidas diretamente no local da pesquisa. 
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3.2 SELEÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO  

 

O estudo foi realizado em um laticínio situado no município de Tapejara RS, o qual 

faz parte de um grupo desse ramo existente no mercado há 22 anos, com seis unidades fabris, 

distribuídas na região Sul, Sudeste e Centro Oeste, sendo sua matriz em Corumbaíba GO.  A 

unidade Tapejara emprega atualmente cerca de 350 funcionários, distribuídos em diversos 

setores da empresa, como produção, manutenção, caldeiras, efluentes, almoxarifado, fiscal, 

financeiro etc. Produz diversos produtos derivados lácteos, como leite Uht, creme de leite, 

bebida láctea, leite em pó e leite condensado. A amostra será de cinco tipos de produtos lácteos 

produzidos na unidade de Tapejara.  

  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Inicialmente foram realizadas visitas in loco, entrevistas com os gestores e 

acompanhamento do processo de produção, para entender melhor como o mesmo funciona. 

Foram realizadas também, entrevistas com o responsável da área de custos e fiscal da empresa. 

Quanto às entrevistas, serão através de um instrumento de coleta semi- estruturada, ou seja, 

existindo um roteiro pré-definido de perguntas, que ao decorrer da entrevista, o entrevistador 

poderá adicionar novas perguntas se necessário for, conforme diz Manzini (2003) que é possível 

um planejamento da coleta de informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas 

que atinjam os objetivos pretendidos, servindo também para o processo de interação com o 

informante. 

Também foram utilizadas como instrumento de coleta de dados os relatórios de custos 

e as cópias das notas fiscais de compras de insumos e embalagens, que são necessários para a 

fabricação dos produtos, fornecidos pela contabilidade, servindo estes de base para a análise 

dos custos, sendo que nos quais serão observadas informações como preço de compra, 

impostos, quantidade, estoque, etc. Esses dados são caracterizados como primários, uma vez 

que não passaram por organização e análise.  
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3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram organizados em Excel, em tabelas diversas, para cada tipo de produto, 

para posterior análise. Os resultados obtidos foram apresentados em forma de tabelas, gráficos, 

seguidos de uma explicação mais detalhada para cada resultado encontrado. Os dados serão 

interpretados com o auxílio da fundamentação teórica apresentada no referencial teórico deste 

estudo. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA 

 

Por questões de sigilo das informações, neste estudo a empresa será chamada de 

Empresa “X”. Fundada em janeiro de 1994, por 5 irmãos a Empresa X inaugurou a primeira 

unidade fabril na cidade de Jaru (RO) produzindo queijo Mussarela, produto comercializado 

pela empresa até hoje. Em poucos anos aumentou sua linha de produtos, lançou o leite Longa 

Vida, nas versões Integral, Semidesnatado e Desnatado–produtos que rapidamente se revelaram 

um sucesso de vendas no país e tornaram-se referência de qualidade. Desde então, vem 

conquistando diariamente, mais espaços nas gôndolas e na lembrança dos consumidores. 

De acordo com o site institucional, hoje a empresa é a 8ª marca mais consumida e 

presente nos lares das famílias brasileiras e uma das maiores indústrias de laticínios do país. No 

decorrer dos anos, ampliou suas fábricas e adquiriu novas unidades. Possui 8 unidades fabris 

distribuídas nos estados de Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Rio Grande do Sul (RS), São Paulo 

(SP), Rondônia (RO), Pará (PA) e não para de crescer. Com mais de 17,5 mil produtores rurais, 

possui uma das maiores bacias brasileiras de captação de leite e capacidade de produção 

superior a 7 milhões de litros/dia. Possui um portfólio com mais de 100 produtos 

comercializados em todas as regiões do mercado brasileiro. Sua ampla distribuição atinge mais 

de 20 mil pontos de vendas (entre varejistas, atacadistas e distribuidores) para maior penetração 

nos lares brasileiros. 

 A filial da Empresa X, na qual foram coletados os dados para a pesquisa, atualmente 

conta com cerca de 350 funcionários, distribuídos em diversos setores e turnos de trabalho. 

Recebe em torno de 700 mil litros/leite dia e produz os seguintes derivados lácteos na unidade: 

Leite UHT integral, desnatado e semidesnatado; creme de leite UHT; bebida láctea 

(achocolatado)200ml; leite condensado 395gr; leite em pó sache 200 e 400 gramas integral e 

desnatado; leite em pó lata 280gr desnatado e 400 gramas integral instantâneo. 

O foco da empresa é continuar crescendo e diversificando cada vez mais sua linha de 

produtos para consolidar de forma consistente seu espaço no mercado alimentício, priorizando 

sempre a qualidade dos produtos. Para atingir esses objetivos, investir continuamente na 

ampliação e modernização de suas unidades fabris, na logística, nos processos de captação do 
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leite e nos serviços de apoio ao produtor, construindo uma sólida relação de transparência em 

toda sua cadeia produtiva, desde os fornecedores até os consumidores finais. 

Na figura 4 observa-se a foto aérea da Empresa X. 

 

Figura 4: Vista aérea empresa X. 

Fonte: Site da empresa. 

 

 

 

4.2 PRINCIPAIS PRODUTOS E O FATURAMENTO  

 
 

Como citado anteriormente, a Empresa X produz na unidade Tapejara  RS os  seguintes  

produtos: Leite UHT Edge 1 litro com tampa  integral, desnatado e semidesnatado; creme de 

leite UHT 200 gr ; bebida láctea(achocolatado)200ml; leite condensado 395gr; leite em pó 

fracionado  200 e 400 gramas integral e desnatado; leite em pó lata 280gr desnatado e 400 

gramas integral instantâneo, porém para este estudo, foram escolhidos os seguintes produtos 

:Leite UHT  Edge 1 litro com tampa integral; creme de leite UHT 200gr ;bebida láctea  

200ml;leite condensado 395gr e fracionado  leite em pó integral instantâneo 400 gr, conforme 

mostra a figura 5. 
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           Figura 5: Os principais produtos produzidos pela empresa X. 

           Fonte: Site da empresa. 

 

Para efeitos de abreviação os produtos serão nominados da seguinte maneira: 

Produto A=Creme de Leite UHT 200 gr; 

Produto B=Bebida Láctea UHT Achocolatado 200ml; 

Produto C=Leite Condensado 395gr; 

Produto D=Leite em Pó Integral Instantâneo 400gr; 

Produto E=Leite UHT Integral com Tampa 1 Litro Edge. 

 

A Empresa, no mês de Agosto de 2016 apresentou um faturamento significativo, sendo 

vendidos um número expressivo de unidades dos cinco tipos de produtos estudados. 

A tabela 2, mostra a quantidade vendida por produto ao mês, e seu percentual individual em 

relação ao total ao faturamento mensal total bruto da empresa. 
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Tabela 2: Percentual de produtos vendidos mensalmente pelo laticínio. 

 

 
Fonte: Dados coletados na empresa. 

 

O produto que apresentou maior percentual em relação ao faturamento mensal total 

bruto foi o leite condensado 395gr, pois vendeu um número relevante de unidades, o que 

contribuiu para esse resultado, vendendo 7 vezes mais que o produto bebida láctea Uht 

achocolatado 200ml, o qual foi o que menos vendeu e por isso sua contribuição para o 

faturamento bruto foi a menor. 

 

4.3 CUSTOS VARIÁVEIS DOS PRODUTOS 

 

Na composição dos custos variáveis dos produtos da Empresa X, apresentam-se os 

seguintes dados e valores: 

 Tabela 3: Custos variáveis dos produtos. 

Fonte: Dados coletados na empresa. 
 

 A matéria prima é o que apresenta maior valor na composição dos custos variáveis, 

uma vez que é o principal item para a fabricação do produto. As embalagens também 

representam um valor significativo na composição total do custo unitário do produto, pois são 

essenciais para o armazenamento do produto. As perdas também foram consideradas, uma vez 

que sempre ocorrem no processo de fabricação. 

 

 

Produto Quantidade mês vendida(unidades) Receita(R$) % (em relação ao faturamento total bruto)

Creme de leite UHT 200gr 1.928.280                                              2.485.223,28R$                          5,25%

Bebida Láctea UHT achocolatado 200ml 698.832                                                 409.152,00R$                             0,86%

Leite Condensado 395gr 5.278.068                                              15.962.598,18R$                        33,72%

Leite em pó Integral Instantâneo 400gr 950.475                                                 6.814.480,00R$                          14,39%

Leite UHT Integral com tampa 1 Litro Edge 1.860.192                                              5.587.490,40R$                          11,80%

Total 10.715.847                                            31.258.943,86R$                        66,03%

Outros 16.081.413,14R$                        33,97%

Faturamento total bruto 47.340.357,00R$     

A B C D E

MATÉRIA PRIMA 0,289R$                             0,139R$                                   1,258R$              4,622R$             1,326R$               

FRETE 0,024R$                             0,002R$                                   0,004R$              0,014R$             0,006R$               

INSUMOS 0,079R$                             0,046R$                                   0,302R$              0,022R$             0,012R$               

EMBALAGENS 0,189R$                             0,104R$                                   0,220R$              0,113R$             0,482R$               

PERDAS 0,002R$                             0,002R$                                   0,006R$              0,002R$             0,004R$               

TOTAL 0,583R$                           0,293R$                                 1,791R$            4,773R$           1,831R$             

CUSTOS VARIÁVEIS 
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4.4 DESPESAS VARIÁVEIS DOS PRODUTOS 

  

Nas despesas variáveis dos produtos calculam-se os impostos e o frete sobre vendas. 

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são 

apurados pelo regime de tributação Lucro Real, logo não foram calculados aos produtos, visto 

que são calculados com base no resultado da empresa. As alíquotas do PIS e COFINS são 

respectivamente 1,65 e 7,6%, e a do ICMS 18%. A Tabela 4 mostra as despesas variáveis dos 

produtos. 

Tabela 4: Despesas variáveis dos produtos 

 
Fonte: Dados coletados na empresa. 

 

Alguns produtos têm isenção do PIS e COFINS, sendo a bebida láctea Uht 

achocolatado 200ml, o leite em pó integral instantâneo 400gr e o leite Uht integral com tampa 

1 litro Edge.A empresa distribui o frete sobre a quantidade de unidades vendidas de cada 

produto, apurando os valores acima. 

 

 

4.5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA DOS PRODUTOS 

 

A Tabela 5 mostra de forma resumida os custos e despesas variáveis de cada um dos 

cinco produtos analisados, chegando a margem de contribuição unitária em valor e em 

percentual. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E

PIS 0,021R$                             -R$                                       0,050R$            -R$                -R$                  

COFINS 0,098R$                             -R$                                       0,230R$            -R$                -R$                  

ICMS 0,232R$                             0,105R$                                   0,544R$            1,291R$            0,541R$             

FRETE SOBRE VENDAS 0,075R$                             0,075R$                                   0,075R$            0,075R$            0,075R$             

TOTAL 0,426R$                           0,180R$                                 0,899R$            1,365R$            0,615R$             

DESPESAS VARIÁVEIS 
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Tabela 5: Margem de contribuição unitária dos produtos. 

 

Fonte: Dados coletados na empresa. 

 

Destaca-se que os produtos que possuem a maior margem de contribuição unitária em 

valor são os produtos D e E, e a menor é o produto B, porém em percentual, esse produto 

apresenta a maior percentual e o que apresenta menor é o produto C.  

 

 

4.6 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL DOS PRODUTOS  

 

A margem de contribuição total foi calculada multiplicando-se as quantidades 

vendidas pelo preço de venda, subtraindo os custos e despesas variáveis, como mostra a Tabela 

6. 

Tabela 6: Margem de contribuição total dos produtos. 

 
Fonte: Dados coletados na empresa. 

  

Nota-se que alguns produtos possuem um resultado relevante na Margem de 

Contribuição Total, sendo o produto C o que apresenta o maior valor, uma vez que foi o produto 

PRODUTO A B C D E

Preço de venda 1,289R$                    0,585R$                    3,024R$                    7,170R$                    3,004R$                    

(-)Custos Variáveis 0,620R$                   0,293R$                   1,791R$                   4,773R$                   1,831R$                   

Matéria Prima 0,289R$                    0,139R$                    1,258R$                    4,622R$                    1,326R$                    

Frete sobre compras 0,024R$                    0,002R$                    0,004R$                    0,014R$                    0,006R$                    

Insumos 0,079R$                    0,046R$                    0,302R$                    0,022R$                    0,012R$                    

embalagem 0,189R$                    0,104R$                    0,220R$                    0,113R$                    0,482R$                    

Perdas 0,002R$                    0,002R$                    0,006R$                    0,002R$                    0,004R$                    

(-)Despesas variáveis 0,426R$                   0,180R$                   0,899R$                   1,365R$                   0,615R$                   

Pis 0,021R$                    -R$                       0,050R$                    -R$                       -R$                       

Cofins 0,098R$                    -R$                       0,230R$                    -R$                       -R$                       

Icms 0,232R$                    0,105R$                    0,544R$                    1,291R$                    0,541R$                    

Frete sobre vendas 0,075R$                    0,075R$                    0,075R$                    0,075R$                    0,075R$                    

(=)Margem de Contribuição unitária em R$ 0,243R$                   0,113R$                   0,335R$                   1,031R$                   0,557R$                   

(=)Margem de Contribuição unitária em % 18,85% 19,28% 11,07% 14,38% 18,54%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA 

PRODUTO A B C D E Total 

Quantidade  vendida(unidades) 1.928.280                 698.832                    5.278.068                 950.475                    1.860.192                 10.715.847               

Preço de venda 1,29R$                      0,59R$                      3,02R$                      7,17R$                      3,00R$                      

(=)Faturamento 2.485.223,28R$       409.152,00R$          15.962.598,18R$     6.814.480,00R$       5.587.490,40R$       31.258.943,86R$     

(-)Custos Variáveis 1.195.533,60R$       204.441,21R$          9.452.386,42R$       4.536.693,21R$       3.406.755,63R$       18.795.810,07R$     

Matéria Prima 557.835,98R$           97.205,43R$             734.163,42R$           4.393.027,02R$        2.467.358,67R$        8.249.590,52R$        

Frete sobre compras 46.147,60R$             1.299,83R$               9.817,21R$               13.755,27R$             11.905,23R$             82.925,13R$             

Insumos 152.669,64R$           31.867,44R$             1.595.296,05R$        20.887,64R$             22.322,30R$             1.823.043,07R$        

embalagem 363.561,77R$           72.920,32R$             1.163.022,28R$        107.494,92R$           897.356,62R$           2.604.355,92R$        

Perdas 4.782,13R$               1.148,18R$               32.935,14R$             1.528,36R$               7.812,81R$               48.206,63R$             

(-)Despesas variáveis 821.180,61R$          125.819,21R$          4.743.846,33R$       1.297.564,86R$       1.144.622,37R$       8.133.033,38R$       

Pis 41.006,18R$             -R$                       263.382,87R$           -R$                       -R$                       304.389,05R$           

Cofins 188.876,97R$           -R$                       1.213.157,46R$        -R$                       -R$                       1.402.034,43R$        

Icms 447.340,19R$           73.647,36R$             2.873.267,67R$        1.226.606,40R$        1.005.748,27R$        5.626.609,89R$        

Frete sobre vendas 143.957,26R$           52.171,85R$             394.038,32R$           70.958,46R$             138.874,10R$           800.000,00R$           

(=)Margem de Contribuição total em R$ 468.509,07R$          78.891,58R$            1.766.365,43R$       980.221,93R$          1.036.112,40R$       4.330.100,41R$       

(=)Margem de Contribuição total em % 18,9% 19,3% 11,07% 14,38% 18,54% 13,85%
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que vendeu maior número de unidades no mês, do contrário do produto B que vendeu o menor 

número de unidades e contribuiu com o menor valor, porém em percentual foi o que apresentou 

maior resultado, isso porque os seus custos e despesas variáveis foram as menores. Já o produto 

que apresentou menor percentual foi o C, uma vez que seus custos e despesas variáveis foram 

as maiores dentre os cinco produtos. 

O gráfico 2 apresenta as Margens de Contribuição Total em percentual dos cinco 

produtos. 

 
  Gráfico 2: Comparativo da Margem de Contribuição total em percentuais dos produtos. 

  Fonte: Dados da empresa. 

 

Como observado no Gráfico, os produtos têm percentuais muito próximos entre eles, 

sendo que a variação do maior para o menor é de apenas 8%. 

O gráfico 3 mostra um comparativo de Margem de Contribuição Total em Valores dos produtos 

estudados. 
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Gráfico 3: Comparativo da Margem de Contribuição total em valores dos produtos. 

 Fonte: Dados da empresa. 

 

Existe bastante diferenças entre os cinco produtos em relação ao valor da Margem de 

Contribuição Total. Percebe-se claramente que o Produto C contribui 3 vezes mais que o 

Produto A, 22 vezes mais que o produto B e 2 vezes mis que os produtos D e E. 

 

 

4.7 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

 O ponto de equilíbrio calcula o valor mínimo de venda, em reais, que a empresa deve 

realizar para pagar seus custos fixos. A partir dessa quantidade produzida, seu resultado será 

positivo. No mês estudado, a empresa teve um total de R$ 1.800.000,00 de gastos fixos, esses 

valores correspondem os custos e as despesas fixas da empresa, que dividido pela Margem de 

Contribuição Total em percentual gera o ponto de equilíbrio em valores, como mostra a Tabela 

7. 

Tabela 7: Ponto de equilíbrio. 

Gastos fixos totais 

 

R$                                                   1.800.000,00  

 

Margem de Contribuição total em % 

 

                                                   13,85% 

 

Ponto de equilíbrio 

 

R$                                             12.996.389,89  

 

Fonte: Dados coletados na empresa. 
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Para que a empresa consiga pagar seus gastos fixos ela precisa realizar um valor mínimo 

de vendas, ou seja, vender 7 vezes mais do valor dos gastos fixos da empresa. A partir desse 

montante ela começa a gerar o lucro. Caso a empresa produzisse apenas esses cinco tipos de 

produtos, os mesmos são suficientes para pagar seus custos fixos e ainda gerar lucro para a 

empresa. 
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5 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES   

 

Segue algumas sugestões e recomendações para uma análise mais precisa dos 

resultados: 

 Analisar o resultado de toda a empresa; 

 Analisar todos os produtos fabricados pela empresa; 

 Aplicar outro Método de Custeio, um indicado seria o Custeio por Absorção, fazendo 

um comparativo entre ambos para ver qual é o mais vantajoso; 

 Analisar todos os controles internos da empresa, como relatórios, fichas de inventário, 

etc.
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CONCLUSÃO 

 

Após apurados os resultados da pesquisa, conclui-se que esses cinco produtos que a 

empresa produz, geram uma margem total considerável para a mesma pagar seus custos fixos 

e ainda ter lucro. Cada um desses cinco produtos apresentou resultados diferentes, porém todos 

foram importantes para o resultado apurado, uma vez que, seja necessário ter um produto para 

a empresa vender o outro, pois muitas vezes, um consumidor só compra produtos da mesma 

marca. Os produtos que tiveram maiores resultados em valor para a empresa foi o Leite 

Condensado 395gr, pois o mesmo vendeu o maior número de unidades, já o que apresentou 

menor resultado para a empresa foi o produto Bebida Láctea UHT Achocolatado 200ml, 

vendendo menos quantidade de unidades e o peço de venda também é o menor. Na análise geral 

desses cinco produtos que a empresa produz, percebe-se que ela tem um ótimo faturamento, o 

que contribui para o crescimento da mesma. 

Espera-se que o estudo possa contribuir para a análise gerencial da empresa, trazendo 

mais informações aos gestores e que de alguma maneira possa ser útil na tomada de decisões 

dos mesmos. 
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