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Dentre os principais problemas encontrados em microempresas consistem na ausência de sistemas de custeio ou
em sistemas de custeio ineficientes, que por vezes, rateados de forma imprecisa levam a decisões inadequadas
que acarretam perdas de lucratividade. Nestes termos, a presente pesquisa discorre sobre o método de custeio
variável, que pode ser aplicado tanto para o setor industrial como para o setor comercial, utilizando-se de um
estudo de caso em uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, atuante no ramo comercial, com a
revenda de gás liquefeito de petróleo, visando à mensuração dos custos da atividade, bem como a análise
econômica da empresa, fornecendo informações de suma importância no processo de tomada de decisões, na
manutenção e otimização do preço de venda de seu produto, na obtenção de lucros e conseqüentemente na sua
sobrevivência no mercado. Como conclusão, os indicadores proporcionados no custeio variável e relatados na
presente pesquisa, pode-se constatar sua eficiência no setor comercial, exigindo do empresário um controle de
custos bem estruturado e conhecimento do mercado onde atua, para identificar os pontos fortes e frágeis da
empresa e detectar as variáveis que interferem no bom desenvolvimento da mesma.
Palavras-chave: Custos, Custeio Variável, Lucratividade.

The Variable Cost of the system to support of targets of profitability of a
company distributor of liquefied petroleum gas.
Some of the main problems found in microenterprises consist on a lack of expenditure system or on inefficient
expenditure system, which sometimes are distributed on a not accurate way taking to an inappropriate decision
that may bring loss in the profits. In these terms, the cost sector, for being highly important when taking decision
in an entity, may count on an accurate method that can show all the costs joined to a product or a service, and
also show the administrator that there are many variables that may interfere on the profitability. This paper is
about the variable expenditure method, that may be used even for the industry sector as for the commerce sector,
using as a base, a case study for its application in a limited responsibility quotas partnership, present in the
commercial sector, reselling liquefied petroleum gas, seeking the activity costs measurement as well as the
economic and financial analysis, giving important information in the process of taking decisions, keeping and
optimizing the product selling price, having profits and as a consequence keeping itself on the market.
Key-words: Cost, Variable Expenditure, Profitability.
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1. Introdução

A necessidade de aprimorar mecanismos que forneçam informações relevantes na
tomada de decisão, na manutenção e otimização dos preços de vendas dos produtos
comercializados e conseqüentemente, auxiliem na sobrevivência da empresa no mercado
altamente competitivo, transformou a contabilidade de custos em um eficiente método
gerencial, por estreitar os laços entre os administradores, os ativos e as pessoas administradas.
É com base nesta concepção, que aplicados o método dedutivo, a técnica de revisão
bibliográfica e o procedimento de estudo de caso, pode-se coletar dados de uma empresa
comercial de revenda de gás liquefeito de petróleo e analisá-los com intuito de identificar à
contribuição do custeio variável no apoio as suas metas de rentabilidade. Para isto, foram
definidos como objetivos específicos: identificar as metas de rentabilidade desejada pela
empresa, apresentar as variáveis que interferem no alcance dessas metas, demonstrar quais os
custos fixos e variáveis relativos ao seu ramo de atividade e simular cenários de variações nos
volumes e preços de venda com foco na estrutura de custos fixos e variáveis.

2. Referencial Teórico

A ausência de sistemas de custeio ou sistemas de custeios ineficientes são alguns dos
principais problemas encontrados em micro empresas, isto por levar os administradores a
tomar decisões equivocadas em decorrência da falta de informações ou de rateios imprecisos
de custos, acarretando perda de lucratividade.
Neste sentido, através do estudo dos conceitos básicos de custos, como também de
suas classificações e abrangência no que rege a contabilidade, o Custeio Variável é uma
ferramenta de grande importância para o gestor de empresas e para o profissional contábil,
pois, apesar de questionável quanto às normas e princípios contábeis, ainda assim é de grande
relevância na análise de decisões gerenciais.

2.1 Contabilidade de Custos
A contabilidade de custos pode ser definida como, “[...] o processo ordenado de usar
os princípios da contabilidade geral para registrar os custos da operação de um negócio.”
(BRUNI e FAMÁ 2004).
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É a parte da contabilidade que controla, calcula e registra o esforço ou desembolso
financeiro para chegar ao produto ou atividade fim de uma empresa, além dos custos das
outras diversas funções do negócio, tendo como base os estoques de produtos resultantes de
sua atividade e objetivando sempre alcançar o equilíbrio nas operações de maneira eficiente e
lucrativa, sendo também muito utilizada no cálculo de custo de prestação de serviços.
Leone (2000) define como o ramo da Contabilidade que se destina a produzir
informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de
determinação de desempenho, de planejamento e controle das operações e de tomada de
decisões.
Algumas das funções da contabilidade de custos referidas pelos autores acima, são, a
determinação do lucro mediante a coleta e o processamento de informações sobre valores
relevantes, que dizem respeito as conseqüência de curto e longo prazo, tornando-os mais úteis
para a administração controlar as operações e demais recursos de produção, como estoques,
com a manutenção de padrões e orçamentos, comparações entre o que é esperado e o
realizado e auxiliar na tomada de decisões, o que envolve produção, formação de preços e
escolhas entre compra, fabricação própria ou terceirizada.

2.2 Custeio Direto ou Variável

O sistema de custeio variável consiste em um método de apropriação dos custos com
fins gerenciais, e, podendo ser definido como os custos que no total variam em proporção
direta às mudanças em um direcionador de atividade (HANSEN e MOWEN, 2001).
Segundo Neves e Viceconti (1998) “O custeio variável [...] é uma ferramenta melhor
para tomada de decisões dos administradores”.
Conforme Bruni e Famá (2004), embora questionável segundo o ponto de vista dos
princípios e normas contábeis, o custeio variável assume grande importância na análise de
decisões relativas a custos e preços. No método do custeio variável, apenas gastos variáveis
são considerados no processo de formação dos custos dos produtos individuais. Custos ou
despesas indiretas são lançados de forma global contra os resultados.
No custeio variável, os custos ligados diretamente a produção são apurados juntamente
com as despesas variáveis, descartando os custos indiretos de produção, e, utilizando-os
apenas para a apuração do lucro, desse modo, o valor do custo apurado por este método não
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compreendem os custos indiretos a produção, e conseqüentemente não é aceito legalmente
para efeito de valoração de estoques e apropriação de custo dos produtos vendidos.
O procedimento deste método oferece a medida da margem de contribuição ao
tomador de decisões. Esta medida fornece dados importantes para análises administrativas
como relevar para os administradores as finalidades de planejamento e as mudanças nos
lucros causadas pelas mudanças no volume, pelas mudanças na combinação de vendas dos
produtos e, ainda, é útil na escolha de comprar, fabricar e adquirir equipamentos.

2.3 Margem de Contribuição

No custeio variável, todos os custos e despesas variáveis, inclusive as despesas de
vendas e administração são deduzidos da receita de vendas, embora as despesas variáveis não
façam parte do custo do produto, resultando na margem de contribuição.
Então a margem de contribuição representa o valor que cobrirá os custos e despesas
variáveis da empresa e proporcionará o lucro.
A respeito disto, Martins (2008) conceitua margem de contribuição como a diferença
entra a Receita e a soma de Custos e Despesas Variáveis, e não apenas entre receita e custos
variáveis. “E deve-se lembrar, também, que a receita a considerar deve ser a líquida, isto é, já
deduzidos os tributos incidentes sobre ela.”
A margem de contribuição é um conceito de extrema importância para o custeio
variável e para a tomada de decisões gerenciais. Em termos de produtos, a margem de
contribuição é a diferença entre o preço de venda e a soma dos custos e despesas variáveis.

2.4 Relação Custo, Volume e Lucro

A análise do custo, volume e lucro, consiste em fornecer subsídios para tomada de
decisões, sendo usado para determinar as inter-relações entre os vários níveis de atividades,
vendas, custos, preços de venda, composição de vendas e dos rendimentos.
Esta análise baseia-se principalmente com o efeito de uma alteração no volume de
vendas, preço de venda, composição de vendas e custos.
De acordo com Bruni e Fama (2004), a identificação e distinção de gastos conforme
sua variabilidade em variáveis e fixos torna-se muito mais importante do que a mera
separação entre custos e despesas, por exemplo.
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2.4.1 Custos e Despesas Fixas

Segundo Perez Jr., Oliveira e Costa (1999), os custos e despesas fixos têm as seguintes
características: o volume total é fixo dentro de certo intervalo de produção, diminuem,
unitariamente, à medida que aumenta o volume de produção e seu controle depende de níveis
superiores da administração.
Entretanto, no que se reporta e aos custos ou despesas, é correto afirmar que não são
sempre fixos, e sim, podem sofrer oscilações dentro dos limites da atividade a que se referem,
sendo que, após estes limites, podem continuar a aumentar, mas não de forma exatamente
proporcional, tendendo a subir sempre por etapas

2.4.2 Custos e Despesas Variáveis

Nos custos e despesas variáveis, pode-se afirmar que na maioria das empresas o único
custo realmente variável são as matérias-primas no caso de indústrias, o preço de compra dos
produtos, se tratando de empresas comerciais, além do valor agregado aos serviços. Os custos
e despesas variáveis são aqueles que variam proporcionalmente em relação aos produtos
fabricados ou aos serviços prestados e tendem a aumentar ou diminuir conforme a ocorrência
de acréscimos nos níveis de produção e vendas.
Neste contexto, é correto afirmar que os custos e despesas variáveis sofrem influência
dos custos de despesas fixas, devendo ser analisados dentro de certa faixa de produção ou
intervalo de significância.

2.4.3 Ponto de Equilíbrio Contábil, Econômico e Financeiro

Para que a empresa possa alcançar um equilíbrio nas linhas de produção e/ou serviço
do departamento, faz-se necessário o cálculo do volume de vendas preciso para cobrir os
custos e deve-se saber como usar tal informação.
Segundo Bernardi (1998) “Ponto de equilíbrio é o volume calculado em que as
receitas totais de uma empresa igualam-se aos custos e despesas totais, portanto, o lucro é
igual à zero.”
No ponto de equilíbrio econômico evidencia-se a quantidade de vendas (ou
faturamento) que a empresa necessita para cobrir a remuneração mínima do capital próprio
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nela investido. Enquanto que no ponto de equilíbrio financeiro, corresponde a quantidade que
iguala a receita total com a soma dos gastos que representam desembolso financeiro para
empresa.

2.4.4 Margem de Segurança Operacional

A margem de segurança consiste na quantidade, valor ou percentual de vendas que
excede o ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, representa o quanto as vendas podem cair
sem que a empresa incorra em prejuízo.
Segundo Leone (2000) margem de segurança é a diferença entre o que a empresa pode
produzir e comercializar, em termos de quantidade de produtos e a quantidade apresentada no
ponto de equilíbrio. Chama-se margem de segurança porque mostra o espaço que a empresa
tem para fazer lucros após atingir o ponto de equilíbrio.
Este conceito pode ser expresso percentualmente, dividindo-se a margem de segurança
em dinheiro pelas vendas projetadas ou reais, a validade desta margem dependerá da exatidão
das estimativas de custo no ponto de equilíbrio.

2.4.5 Alavancagem Operacional

No conceito de alavancagem é comumente utilizado comparações com a Física, onde
certa força é capaz de funcionar como uma alavanca para levantar um peso maior. Em
contabilidade e em finanças, essa força é identificada como Grau de Alavancagem
Operacional (GAO), apontando a sensibilidade da empresa face às variações no volume de
vendas.
Conforme Dubois, Kulpa e Souza (2008) o conceito de alavancagem operacional, “[...]
contrapõe os custos e despesas operacionais às vendas e diz respeito ao uso dos ativos
operacionais. Ele se refere ao melhor aproveitamento dos custos e despesas fixas, os quais
funcionam como uma alavanca. Daí o nome: Alavancagem.”
Desta forma, pode-se afirmar que o grau de alavancagem operacional é a variação
percentual no lucro operacional em função de uma variação nas quantidades de vendas, ou
seja, determina em quanto à lucratividade de uma determinada empresa aumentará se com os
mesmos custos e despesas, a empresa obtiver maior nível de vendas.
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2.5 Indicadores de Rentabilidade

Os índices de rentabilidade ou resultados mostram qual a rentabilidade dos capitais
investidos, ou seja, quanto renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de resultado
econômico da empresa. Deve-se, entretanto, ressaltar que no caso dos índices de
rentabilidade, assim como nos demais, dizer que um indicador encontrado é alto ou baixo vai
depender das características do empreendimento.
Conforme Matarazzo (2003) observa “[...] compõe esse grupo os índices de Giro do
Ativo, Margem Líquida, Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Liquido.”

2.5.1 Giro do Ativo

O volume de vendas em uma empresa tem relação direta com o montante de
investimentos. Porém não se pode medir se uma empresa esta vendendo pouco ou muito
apenas olhando o valor absoluto de suas vendas.
Como exemplo disto, Matarazzo (2003) observa, “[...] Uma empresa que vende $
10.000.000 por mês tem vendas elevadas se o seu Ativo é de $ 5.000.000. Certamente, suas
vendas serão baixas se o Ativo for de $ 200.000.000.”
Sua fórmula é representada por: GA= Vendas Líquidas / Ativo
Portanto, este índice demonstra quantas vezes o ativo girou como resultado ou efeito
das vendas ou quanto à empresa vendeu para cada $ 1,00 de investimento total.

2.5.2 Margem Líquida

Também denominado de Margem Operacional, este índice evidência qual foi o retorno
que a empresa obteve frente ao que conseguiu gerar de receitas. Em outras palavras: quanto o
que sobrou de receitas representa sobre o volume faturado. Sua fórmula é representada por:
ML = Lucro Líquido / Vendas Líquidas x 100.
A análise é feita sob a forma de quanto à empresa obtém de lucro para cada $ 100,00
vendidos, por isso, quanto maior, melhor. Se, por exemplo, o índice de uma determinada
empresa é de 15,10, representa que para cada $ 100,00 vendidos a empresa conseguiu trazer
um retorno de $ 15,10, ou 15,10%.
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2.5.3 Rentabilidade do Ativo

A rentabilidade do ativo é calculada quando se deseja ter uma idéia da lucratividade de
um empreendimento como um todo. Ou seja, “[...] é uma medida do potencial de geração de
lucro da parte da empresa” (MATARAZZO, 2003).
Sua fórmula é representada por: RA = Lucro Líquido / Ativo x 100
Este indicador mede quanto à empresa obtém de lucro para cada $ 100,00 de
investimento total, e conseqüentemente, é visto como uma medida de potencial de geração de
lucro por parte da empresa. Para Matarazzo (2003), este quociente representa uma medida da
capacidade da empresa em gerar lucro líquido e assim poder capitalizar-se. É ainda uma
medida do desempenho comparativo da empresa ano a ano.

2.5.4 Rentabilidade do Patrimônio Líquido
O índice de rentabilidade o patrimônio líquido retrata quanto de retorno o acionista vai
receber do lucro gerado pelo uso do ativo, não importando quais foram às fontes de recursos,
próprias ou de terceiros. Sendo, este quociente, de interesse tanto dos acionistas como da
gerência.
Sua fórmula é representada por: RPL = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio x
100.
De acordo com Matarazzo (2003) o papel do índice de rentabilidade do patrimônio
líquido é mostrar qual a taxa de rendimento do Capital Próprio. Essa taxa pode ser comparada
com a de outros rendimentos alternativos no mercado, como Caderneta de Poupança, CDBs,
Letras de Câmbio, Ações, Aluguéis, Fundos de Investimentos, etc. Com isso se pode avaliar
se a empresa oferece rentabilidade superior ou inferior a essas opções.
A apuração deste indicador vislumbrará, portanto, quanto à empresa obteve de lucro
para cada $ 100,00 de capital próprio investido. Uma taxa de 15,45 por exemplo, representa,
então, que para cada $ 100,00 de capital próprio investido se obteve um retorno de $ 15,45,
ou 15,45%.
3. Metodologia
Conforme evidencia Lakatos e Marconi (1992), o método vem a ser um conjunto
de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança, permite alcançar o
R.E.S.C – Revista Eletrônica Saber Contábil - Vol. 1 n° 1:36-55 - Mai/Ago 2011

43

R.E.S.C – Revista Eletrônica Saber Contábil - Vol. 1 n° 1 - Mai/Ago 2011

ISSN 0000-0000

objetivo, detectando erros e auxiliando as decisões. O método utilizado para a
elaboração desta pesquisa foi o dedutivo, que conforme Lima (2002) co nsiste em partir
de uma situação mais abrangente para a particularidade, numa relação descendente.
A principal técnica aplicada neste trabalho foi a de revisão bibliográfica, onde Gil
(1987) ressalta que: Esta parte é dedicada à contextualização teórica do problema e a seu
relacionamento com o que tem sido investigado a seu respeito. Deve esclarecer,
portanto, os pressupostos teóricos que dão fundamentação a pesquisa e as contribuições
proporcionadas por investigações anteriores.
Desta forma, as técnicas utilizadas na elaboração desta pesquisa se constituirão
de estudos bibliográficos em livros, revistas e documentos disponibilizados pela
empresa, tais como: relatórios de vendas, notas fiscais, relatórios gerais, entre outros.
Todos com o propósito de obter as informações necessárias para esboçar o tema
proposto.
De acordo com Lima (2002) “O procedimento pode ser histórico, comparativo,
monográfico ou estudo de caso, estatístico, tipológico, funcionalista, estruturalista,
etnográfico, etc. Como procedimento aplicado nesta pesquisa, pode-se ressaltar então, o
estudo de caso, na empresa Castanhal Revendedora de Gás Ltda., buscando por meio
deste, gerar conhecimento suficiente para aplicação prática e auxiliando na melhoria da
saúde econômica e da empresa, tendo como enfoque a sua rentabilidade.

4. Análise e Interpretação dos Dados

As análises aqui efetuadas basearam-se nos dados adquiridos por meio do estudo
de caso realizado na empresa Castanhal Revendedora de Gás Ltda., estabelecida
município de Urupá- RO, e sua filial localizada no município de Mirante da Serra – RO.
A análise econômico-financeira da empresa baseou-se em demonstrações
realizadas por meio da coleta dos dados adquiridos com o empresário, no propósito de
identificar com exatidão a realidade econômica em que se encontra a empresa, e
comparar a rentabilidade da matriz com a filial. Estas demonstrações estão contidas nas
tabelas 1 e 2, que representam respectivamente, Tabela 1 - Balanço Patrimonial 2008 e
Tabela 2 – Demonstração do Resultado do Exercício 2008.
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Tabela 1 – Balanço Patrimonial 2008 - Castanhal Revendedora de Gás Ltda.

Fonte: Os autores

Segue abaixo, a Demonstração do Resultado do Exercício com os dados coletados da
empresa, referente ao período de 2008.
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Tabela 2 – DRE 2008 – Castanhal Revendedora de Gás Ltda.

Fonte: Os autores

4.1 Índices de Rentabilidade

Segue após, a tabela de aplicação dos indicadores de rentabilidade nos resultados
adquiridos da empresa. Foram aplicados os cálculos referentes aos índices de rentabilidade,
sendo que, as análises realizadas nos proporcionam um entendimento real da situação da
organização.
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Tabela 3 – Índices de Rentabilidade ou Resultado - Castanhal Rev. de Gás Ltda.

Fonte: Os autores

a) Giro do Ativo

Este índice indica quantas vezes o ativo da empresa girou durante o período
analisado, medindo o volume de vendas em relação ao seu capital investido. Quanto
maior for, melhor.
De acordo com os indicadores de giro do ativo na empresa, para cada R$ 1,00 de
investimento, esta gerou de vendas em Urupá R$ 2,55 e em Mirante R$ 3,64, totalizando
uma média de R$ 3,13. Nota-se que na filial Mirante, este indicador é melhor, isto
ocorre devido às vendas serem em maior quantidade.

b) Margem Líquida
Este índice indica o percentual que a empresa obtém de lucro para cada R$
100,00 de vendas. Quanto maior for, melhor.
Conforme os indicadores de margem líquida na empresa, para cada R$ 100,00 de
vendas, esta gerou um lucro de R$ 2,97 ou 2,97% em Urupá, R$ 8,63 ou 8,63% em
Mirante, totalizando uma média de R$ 6,47 ou 6,47%. Em Mirante, a margem líquida de
lucro é consideravelmente maior, pelos custos e o preço de venda serem equiparados a
Urupá, porém, com mais unidades vendidas.
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c) Rentabilidade do Ativo
Este índice indica o percentual que a empresa obtém de lucro para cada R$
100,00 de investimento total, é uma medida da capacidade de geração de Lucro Líquido
em relação ao Ativo. Quanto maior for, melhor.
Nos indicadores de rentabilidade do ativo na empresa, pode-se constatar que para
cada R$ 100,00 de investimento total, esta gerou um lucro de R$ 7,57 ou 7,57% em
Urupá, R$ 31,37 ou 31,37% em Mirante, totalizando uma média de R$ 20,21ou 20,21%
de lucro líquido em relação ao ativo total. Nota-se que em Mirante, o indicador de
rentabilidade do ativo é maior, também tendo como conseqüência disto a quantidade
vendida.

d) Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Este índice indica o percentual que a empresa obtém de lucro para cada R$
100,00 de Capital Próprio investido, ou seja, desempenha a função de demonstrar qual a
taxa de rendimento do Capital Próprio. Normalmente, espera-se das empresas
rentabilidade superior à dos títulos de renda fixa. Quanto maior for, melhor.
De acordo com os indicadores de rentabilidade do patrimônio líquido na empresa,
pode-se observar que para cada R$ 100,00 de Capital Próprio investido, está gerou lucro
de R$ 7,85 ou 7,85% em Urupá, R$ 32,54 ou 32,54% em Mirante, totalizando uma
média de R$ 20,96 ou 20,96% de lucro líquido em relação ao Capital Próprio. Este
percentual é menor em Urupá, pelo Lucro Líquido ser consideravelmente inferior em
relação ao seu Patrimônio Líquido.

4.2 Indicadores de Custo, Volume e Lucro

Na tabela após, pode-se observar a aplicação dos indicadores de custo, volume e
lucro nos resultados adquiridos da empresa.
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Tabela 4 – Indicadores de Custo, Volume e Lucro - Castanhal Rev. de Gás Ltda.

Fonte: Os Autores

a) Margem de Contribuição Unitária

A margem de contribuição representa o valor que cobrirá os custos e despesas fixas da
empresa e proporcionar o lucro. É, portanto, a diferença entra a Receita e a soma de Custos e
Despesas Variáveis. Neste caso, os custos variáveis são representados pelos valores de
compra do produto e demais custos até chegar a empresa. Como demonstra a tabela acima,
este índice representa R$ 6,61 em Urupá, R$ 6,60 em Mirante e R$ 6,60 na média geral de
contribuição por unidade vendida.

b) Ponto de Equilíbrio Contábil, Financeiro e Econômico

O ponto de equilíbrio é o volume calculado em que as receitas totais de uma empresa
igualam-se aos custos e despesas totais, portanto, o lucro é igual à zero.
No ponto de equilíbrio contábil a empresa apresentou a necessidade de vendas de
19.110 unidades em Urupá, 18.367 unidades em Mirante e 37.486 unidades em média geral,
para operar sem prejuízo.
O ponto de equilíbrio financeiro é representado pelos custos e despesas fixos, sem
depreciação. Neste caso, a empresa apresentou a necessidade de vendas de 14.811 unidades
em Urupá, 13.785 unidades em Mirante e 28.603 unidades na média geral, para operar sem
prejuízo financeiro.
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Já o ponto de equilíbrio econômico é representado pelos custos e despesas fixos,
somados com o valor desejado como lucro. Para este indicador, foi utilizado como pretensão
de lucro o valor de R$ 40.000,00 ao ano por filial, encontrando a necessidade de vendas de
25.163 unidades para Urupá, 24.431 unidades para Mirante e 43.546 unidades na média geral,
para atingir o lucro estipulado. Nota-se que em Urupá foram vendidas 23.178 unidades em
2008, não alcançando assim, a média desejada de vendas para o lucro estipulado.

4.3 Indicadores de Margem de Segurança e Alavancagem Operacional

Pode-se observar, na tabela abaixo a aplicação dos indicadores de margem de
segurança e alavancagem operacional na empresa.
Tabela 5 - Indicadores de Margem de Segurança e Alavancagem Operacional – Castanhal Rev. de Gás Ltda.

Fonte: Os Autores

a) Margem de Segurança Operacional

A margem de segurança, consiste na quantidade, valor ou percentual de vendas
que excede o ponto de equilíbrio da empresa. Ou seja, representa o quanto as vendas
podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo.
Neste caso, a margem de segurança na empresa consiste em 4.068 unidades em
Urupá, 19.139 unidades em Mirante, com média de 23.198 unidades no total. Em
valores, isto significa R$ 160.889,40 em Urupá, R$ 756.373,28 em Mirante, com média
total de R$ 917.016,94. Percentualmente, encontra-se 17,55% para Urupá, 51,03% em
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Mirante, e uma média de 38,23%, Portanto, isto representa a quantidade que as vendas
podem diminuir em que a empresa ainda suportará.

b) Grau de Alavancagem Operacional

O grau de alavancagem operacional aponta a sensibilidade da empresa face às
variações no volume de vendas. Portanto, sinaliza quantas vezes um acréscimo de
vendas refletirá sobre o lucro operacional da empresa.
Para esta análise, com os níveis de vendas atuais na empresa, este indicador
representa 5,7 em Urupá, 1,96 em Mirante, e média de 2,62.
De acordo com este indicador, pode-se constatar que em relação aos níveis atuais
no volume de venda os resultados apontam para um maior GAO na Matriz que por sua
vez apresenta o menor volume de venda. Por conseqüência disto, serão elaboradas a
seguir, simulações na Matriz (Urupá) que podem ser empregadas na empresa com o
intuito de melhorar a sua lucratividade.

4.4 Alavancagem Operacional Castanhal Revendedora de Gás Ltda– Urupá

Neste ponto, o foco principal no desenvolvimento do trabalho, passa a ser a
matriz da empresa Castanhal Revendedora de Gás Ltda., localizada no município de
Urupá–RO. Isto, em decorrência das fragilidades constatadas nos indicadores
anteriormente expostos onde a empresa apresentou custos e despesas fixas altas em
relação a quantidade vendida.
Por meio de simulações, serão aplicados aumentos de 10% na quantidade de
vendas, no preço unitário de venda do produto, e redução de 10% nos custos e despesas.
Tais alterações serão refeitas individualmente, mantidas as demais variáveis inalteradas.
Segue abaixo, a Demonstração do Resultado do Exercício 2008 - Simulada:
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Tabela 6- Demonstração do Resultado do Exercício Matriz - Urupá – Simulação

Fonte: Os Autores

Na seqüência, podem-se observar os novos indicadores calculados a partir das
simulações efetuadas na Demonstração do Resultado do Exercício.
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Tabela 7 – Indicadores Castanhal Revendedora de Gás Ltda. Matriz - Urupá – Simulação

Fonte: Os Autores

4.5 Análise e Interpretação das Demonstrações Financeiras Simuladas
As simulações efetuadas acima demonstram possíveis alternativas para a empresa alavancar
a sua Matriz em Urupá, entre essas, estão o aumento no volume de venda em 10%, fazendo com
que a empresa que vendeu 23.178 unidades de cargas de gás em 2008, passasse a vender 25.496
unidades, porém mantendo o mesmo preço para o consumidor, isto proporcionaria para a empresa
um lucro no final do período de R$ 42.197,66, acima do estipulado no ponto de equilíbrio
econômico no valor de R$ 40.000,00, e também maior do que o lucro operacional real da empresa
que em 2008 significou R$ 26.880,46. Outro fator importante, é que com este aumento de vendas a
capacidade de geração de lucros por parte da empresa em relação ao seu ativo aumentou
consideravelmente, passando de 7,57% para 11,52%, e em relação ao capital próprio nela investido,
este aumento significou 4,10%, passando de 7,85% para 11,95%.
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Quanto à segunda simulação, onde foram acrescentados 10% no preço de venda do produto,
que é vendido a R$ 39,55 aumentando-o para R$ 43,50, o lucro operacional passou a ser R$
117.225,06 no período, portanto, consideravelmente maior.
A rentabilidade com relação ao ativo atingiu percentual de 33,01% e com relação ao
patrimônio líquido 34,23%. Desta forma, é essencial ressaltar que, para a empresa gerar o lucro
estipulado de R$ 40.000,00 ao ano, seriam necessários vender, 15.827 unidades, se aplicado o preço
de R$ 43,50, menos do que a quantidade vendida mo exercício de 2008 que é 23.178 unidades. Ao
avaliar tal alternativa, analisando apenas o lucro por ela gerado, pode-se apontá-la como a mais
rentável, entretanto, deve-se considerar o mercado onde a empresa atua que não suportaria um
aumento de preço na proporção de 10%, isto porque o produto tem o preço de venda proporcional
as demais regiões, e também pela possibilidade deste aumento vir a favorecer a concorrência.
Na terceira simulação, onde foram reduzidos em 10% os custos e despesas da empresa com
valor de R$ 126.278,38, passando a R$ 113.650,54, o lucro operacional tornou-se R$ 39.508,29, ou
seja, não atingiu o objetivo do ponto de equilíbrio econômico para obtenção de lucro no montante
de R$ 40.000,00 para o período. Dentre as alternativas expostas, esta é a menos rentável, se
analisada individualmente, porém, pode ser utilizada em conjunto com as demais.
Como o estudo aqui executado abrangeu os custos da empresa e limitou-se a analisá-los no
período referente ao ano de 2008, seria de grande valia, que a empresa continuasse a controlar seus
custos, para obter as informações que lhe são relevantes no seu objetivo de alcançar lucros.
E, com relação às hipóteses de alavancagem abordadas nesta pesquisa, recomenda-se para
um melhor desempenho da empresa, investir em esforços para melhorar o volume de vendas, tais
como, promoções, marketing, entre outros. Nada impede também, que a empresa utilize outra
variável que foi aqui analisada, aumentando o preço de venda, porém deve-se levar em consideração
o mercado onde atua e saber as proporções corretas desde aumento.
Ainda no sentindo de alavancar o volume de vendas, os gestores podem por meio dos
indicadores utilizados, medir a proporção de despesas com relação à geração de lucros que um
investimento em promoção ou marketing, por exemplo, poderia gerar.
5. Considerações Finais
Neste trabalho buscou-se aplicar o método de custeio variável junto à empresa pesquisada,
utilizando a metodologia determinada na integra e demonstrando sua importância como ferramenta
de gestão na análise dos custos. Onde, proporcionou por meio dos dados adquiridos, informações
relevantes para tomada de decisão na empresa, com relação a sua rentabilidade.
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Evidenciou-se também que com a aplicação do método, os objetivos foram atingidos, na
intenção de mostrar a necessidade de controlar os custos, apresentar as variáveis que interferiam na
rentabilidade e identificar os custos fixos e variáveis inerentes ao ramo de atividade da empresa,
além de simular situações na variação do volume e nos preços de venda, sempre com o objetivo de
auxiliar nas suas metas de rentabilidade e manter a empresa no mercado.
Portanto, com o conhecimento dos diversos indicadores proporcionados no custeio variável
e relatados na presente pesquisa, pode-se constatar sua eficiência no setor comercial, exigindo do
empresário apenas um controle de custos bem estruturado e conhecimento do mercado onde atua,
para identificar os pontos fortes e frágeis da empresa e detectar as variáveis que interferem no bom
desenvolvimento da mesma.
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