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RESUMO 

 
 
 
 Esta dissertação apresenta um modelo de análise de Custo/Volume/Lucro implantado 

em uma Instituição de Ensino Superior Particular. Para isso após o desenvolvimento do 

estudo do capítulo introdutório da pesquisa, faz-se uma incursão teórica sobre os custos para 

tomada de decisões, e é também apresentado um modelo aplicativo na Instituição. Descreve 

ainda este trabalho os sistemas e métodos de custeio aplicados no estudo. Foram analisados as 

margens de contribuições, margens de segurança, alavancagem operacional e seus respectivos 

pontos de equilíbrio. 

 

Palavras-chaves: custeio variável, margem de contribuição e pontos de equilíbrio. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 This dissertation shows a model of analysis cost/volume/profit developed in a private 

IES. For this, after the development study of the introdution chapter for this dissertation, 

maked a theoretical discuss about the cost for make a decision and also shows a apply model 

in the Institution. This study still describe, the system and cost method applied in this study. 

There were analyzed the contribution margin, safety margin, operational leverage and its 

respective break even point. 

  

 

Key words: variable costing, contribution margin and break even point. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução 

O número de Instituições de Ensino Superior (IES)  privadas, como universidades, 

centros universitários, faculdades integradas e faculdades isoladas, aumentou bastante. 

Segundo o Instituto Nacional  de Estudo de Pesquisas Educacionais (INEP) (2004), em 1998 

eram 973, e passou para 1.859 no ano de 2003.Verifica-se um aumento em torno de 91%. No 

que se refere ainda a pesquisa, em 1998 eram 764 IES privadas, passando a ser 1.652 em 

2003. Podemos concluir que houve um a acréscimo de 116% nos últimos 5 anos. 

Podemos ainda verificar, na mesma pesquisa, que em 1998 o número de matrícula nas 

IES privadas foram de 1.321.229 e em 2003 de 2.750.652, um aumento substancial de mais 

100%. 

Como foi descrito acima, o acirramento da competição entre IES privadas é bastante 

visível, ou seja, evidente que a concorrência gera a necessidade de melhorar a organização 

como todo, verificando sistemas de informações gerenciais, como uma melhoria em custos, 

finanças, planejamento, marketing e sua administração geral. 

Observa-se que tais informações auxil iarão a tomada de decisão, controle, 

planejamento e sistemas de custos, para o gestor de IES privada. 

É tempo das IES privadas considerarem os princípios gerenciais modernos, 

valorizando o planejamento estratégico, definição de metas, orçamento anual, modelar os 

processos administrativos a fim de manter uma estrutura administrativa enxuta e compatível 

com as operações da instituição, possuir sistemas de apropriação de custos, que trata de uma 

ferramenta crucial para formação de preços de produtos e serviços, como também, para 

conhecer a rentabilidade das unidades geradoras de receitas. 

O tema desta dissertação foi desenvolvido em  uma Instituição de Ensino Superior 

Particular, considerando que o trabalho elaborado foi um estudo de caso, referente ao 

desenvolvimento  de um modelo de análise do custo/volume/lucro , visando melhorar a sua 

lucratividade. 

A Instituição de Ensino Superior, hora a ser estudada, localiza-se no interior do estado 

de Pernambuco, tem uma existência de quatro anos no mercado. Atende a oito municípios, 

inclusive  alunos  do Grande Recife. 
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Neste trabalho investiga-se como são comportados os custos, as despesas e as receitas, 

de cada unidade administrativa em uma IES privada, visando transformá-los em informações 

úteis para tomada de decisão. 

O Tema da pesquisa proposta é: MODELO DE ANÁLISE DO 

CUSTO/VOLUME/LUCRO: UM ESTUDO DE CASO DE UMA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO PARTICULAR.  

1.2.   Caracterização do Problema 

A problemática, objeto desta dissertação, está focada na necessidade dos gestores em 

tomar decisões, para auxiliar na administração dos recursos existentes. Os gestores precisam 

de um sistema de apuração de custos, despesas e receitas, para viabilizar a alocação dos 

mesmos nas respectivas áreas da empresa, como por exemplo nos departamentos. O tema ora 

abordado foi um Estudo de Caso em uma Instituição de Ensino Superior Privada. 

No novo conceito empresarial, verificamos uma necessidade de aprimorar as técnicas 

de gerenciamento de resultados, bem como o custeio dos produtos e serviços. Com o passar 

do tempo observamos que houve mudança na forma de estruturar apuração de custos e 

resultados da entidade, para atingir suas metas e tornar-se mais competitiva. 

A informação, que é uma matéria-prima essencial, para o processo de tomada de 

decisão, sua utilidade está diretamente associada à agilidade com que é produzida e fornecida 

para os gestores da entidade. Essas informações úteis e ágeis vão compor o sistema de 

apuração de custos para uma tomada de decisão. 

A Contabilidade de Custos como sistema de informações deve estar apta a auxiliar os 

gestores no processo de administração dos negócios e ser capaz de produzir informações que 

reflitam o valor econômico dos resultados e do patrimônio da empresa e que possam auxil iar 

no processo de tomada de decisões. 

Os gestores muitas vezes não estão munidos de informações suficientes e necessárias 

para tomar decisões. Caso dispusesse de tais informações, teria condições de torná-las úteis e 

aplicar com maior segurança, em suas decisões.  

Os dados gerados por um sistema de controle e análise de custos, que sejam eficientes 

e confiáveis, são primordiais ao apoio no processo de tomada decisão gerencial. A grande 

maioria dos sistemas de controles gerenciais, bem como a análise de custos para tomar 

decisões, foram inicialmente utilizados e desenvolvidos em empresas industrias para atender 

as suas necessidades.  
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A Contabilidade de Custos conta com uma ferramenta de gestão de custos para tomar 

decisões, que envolve custos, volume de produção e lucro. Essa é definida como análise de 

custos/volume/lucro, que entre outras informações pode descrever o volume de produtos 

produzidos e vendidos para atingir um patamar em que não haverá lucro ou prejuízo. 

Segundo Martins (2003, p.22), “com o significativo aumento de competitividade que 

vem ocorrendo na maioria dos mercados, seja industrias, comerciais ou de serviços, os custos 

tornam-se altamente relevante quando da tomada de decisões em uma empresa”. 

Podemos observar que decisões a serem tomadas, podem ser de aumentar ou não a 

produção de um determinado produto e serviços, como encontrar um equilíbrio de produtos e 

serviços para a empresa fabricar visando maximizar o resultado da mesma. Também 

determinar qual o produto ou serviço que tem a maior rentabil idade, que traz maior retorno 

para a empresa. 

A problematização do caso exige o conhecimento das ferramentas gerenciais 

estratégicas de custos para tomada de decisões a ser estudada e responder a indagação: Como 

desenvolver o modelo da relação custo/volume/lucro, para auxiliar as decisões gerenciais 

da instituição de ensino superior particular com vista a melhorar a sua lucratividade? 

1.3. Objetivos 

O objetivo geral da pesquisa, segundo Oliveira et al (2003, p.132) “procura dar uma 

visão ampla da pesquisa. O pesquisador deve mostrar a importância do assunto e a temática 

proposta”. Para Gonçalves e Meirelles (2004,p.84) “o objetivo é o método que se deseja 

alcançar quando se tiver a descrição ou solução do problema”. Segundo Silva (2003, p.57)  o 

objetivo “são os fins teóricos e práticos que se propõe alcançar com a pesquisa [...] O 

pesquisador deve evitar que seu problema torne-se geral e abrangente a ponto de não poder 

ser investigado e a delimitação do campo de estudo deve ser bem definida  nos objetivos 

pretendidos” . 

O objetivo específico, para Oliveira et al (2003, p.132) “define o ponto central do 

trabalho [...] dentro da idéia geral do trabalho, deve-se ressaltar a idéia específica a ser 

desenvolvida”. 

1.3.1. Gerais 

O objetivo geral da presente pesquisa será a aplicação de um modelo de análise do 

custo/volume/lucro desenvolvido na instituição de ensino a ser estudada.  
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1.3.2. Específicos 

• Identificar os custos e despesas no conteúdo organizacional; 

• Analisar os preços das mensalidades; 

• Analisar e calcular para os cursos e a instituição como todo: 

Margem de Contribuição; 

Margem de Segurança; 

Alavancagem Operacional; 

Pontos de Equilíbrio: Contábil, Financeiro e Econômico. 

1.4.  Justificativa 

Objetivando uma melhor organização dos recursos da instituição pesquisada é 

necessário a disponibil ização de ferramentas gerenciais que consigam administrar a mesma e 

dar condições para tomada de decisão e aumento da competitividade. 

Dados do Instituto Nacional de Estudo de Pesquisas Educacionais -INEP, mostram 

que em 1994 havia 55 Instituições de Ensino Superior Particulares no Estado de Pernambuco, 

conforme demonstrado na tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1- Quadro das Instituições de Ensino Superior Particulares por município: 

Recife 25 

Olinda 09 

Escada 01 

Timbaúba 02 

Igarassu 01 

Caruaru 05 

Jaboatão dos Guararapes 04 

Paulista 01 

Vitória de Santo Antão 02 

Ipojuca 01 

Carpina 01 

Floresta 01 

Pesqueira 01 

Salgueiro 01 
 

Fonte: www.inep.gov.br 
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Ainda segundo o INEP em 2004 há 20 Instituições de Ensino Superior Públicas, 

conforme evidenciado na tabela 1.2 

Tabela 1.2 - Quadro das Instituições de Ensino Superior Públicas por município: 

Arcoverde 01 

Belém de São Francisco 01 

Recife 04 

Petrolina 03 

Araripina 02 

Garanhuns 01 

Limoeiro 01 

Cabo de Santo Agostinho 01 

Salgueiro 01 

Palmares 01 

Afogados da Ingazeira 01 

Belo Jardim 01 

Goiana 01 

Serra Telhada 01 
     

Fonte: www.inep.gov.br 

Como podemos observar no cenário acima, e também descrito na introdução do 

capítulo, o número de IES privadas no Estado de Pernambuco cresceu substancialmente, com 

isto a concorrência entre as mesmas se intensificou. Ainda assim, o número de inadimplência 

nas instituições, aumentou devido às condições financeiras, a desistência de alunos, faltas de 

alunos devido ao grande número de IES. 

Para as decisões serem tomadas faz-se necessário conhecer um bom planejamento dos 

custos e despesas, receitas, lucros, números de alunos por curso, bem como o número de 

alunos na instituição. Podemos disponibil izar de uma ferramenta gerencial para tomada de 

decisão, como já descrito,como análise do custo/volume/lucro. 

1.5. Organização do Trabalho  

Além deste capítulo introdutório, onde constam a introdução, o tema, a caracterização 

do problema, os objetivos, a justificativa, esta dissertação apresenta mais quatro capítulos.  

No capítulo II , encontra-se o referencial teórico sabre  a contabil idade de custos, 

sistemas de custeio e sobre análise de custo/volume/lucro. 
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No capítulo III , versa sobre a metodologia de pesquisa.  

O capítulo IV, descreve o estudo de caso. 

Finalmente, no capítulo V, as conclusões, recomendações e limitações da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, é apresentada uma discussão sobre os principais conceitos que 

alicerçarão este trabalho. Inicialmente abordamos o estudo de caso na pesquisa científica, 

seguida de uma revisão bibliográfica sobre contabilidade de custos. 

2.1 O Estudo de Caso na Pesquisa Científica 

 Gil (1999, p.72), afirma que “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado [...]”. Ainda Gil (2002, p.124), “o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa 

amplamente utili zada no campo das ciências sociais” . 

Além da importância do estudo de caso para compreender fenômeno sociais, cita 

Beuren (2003, p.84) o autor Yin (2002, p. 21): “permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real [...] tais como processos 

organizacionais, administrativos, [...]. 

Afirma Yin (2001, p.19), “o estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de se 

fazer pesquisa em ciências sociais. Experimentos, levantamentos, pesquisas históricas e 

análise de informações em arquivos (como em estudos de economia) são alguns exemplos de 

outras maneiras de se realizar pesquisa. Cada estratégia apresenta vantagens e desvantagens 

próprias, dependendo basicamente de três condições: 

a) o tipo de questão da pesquisa; 

b) o controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; 

c) o foco em fenômenos históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos” . 

Como estratégia de pesquisa, o estudo de caso vem se destacando em diversos ramos 

do conhecimento. Como cita Yin (2001, p.19-20), são descritas algumas situações aplicadas 

ao estudo de caso: 

a) política, ciência política e pesquisa em administração pública; 

b) sociologia e psicologia comunitária; 
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c) estudos organizacionais e gerenciais; 

d) pesquisa de planejamento regional e municipal, como estudo de plantas, bairros 

ou instituições públicas; 

e) supervisão de dissertações e teses nas ciências sociais – disciplinas acadêmicas 

e áreas profissionais como administração empresarial, ciência administrativa e 

trabalho social. 

Afirma também Yin (2001, p.23-24), que “a visão mais apropriada dessas estratégias 

diferentes é pluralística. Pode-se utilizar cada estratégia por três propósitos – exploratório, 

descritivo ou explanatório.[...] Também deve haver experimentos exploratórios, descritivos e 

explanatórios.” E acrescenta o autor, o que diferencia as estratégias não é a hierarquia, mas 

três condições: 

a) O tipo da questão de pesquisa proposto; 

b) A extensão do controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais 

efetivos; 

c) O grau de enfoque em acontecimentos históricos em oposição aos 

acontecimentos contemporâneos” . 

Sobre os tipos de pesquisas, afirma Medeiros (2004, p.42) dividem-se em exploratória, 

descritiva e explicativa. 

Gil (2003, p. 65), afirma:  

- Pesquisa exploratória – “é realizada em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado. Tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, para torná-lo mais explícito ou para construir 

hipóteses” . 

- Pesquisa descritiva – “tem como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, estabelecendo relações 

entre as variáveis. A coleta de dados nesse tipo de pesquisa possui técnicas 

padronizadas, como o questionário e a observação sistemática”. 
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- Pesquisa explicativa – “tem como principal objetivo tornar algo inteligível, 

justificar-lhe os motivos. É o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas” . 

2.2 A Contabilidade de Custos 

Segundo descreve Martins (2003), até a Revolução Industrial, no século XVIII , 

praticamente só existia a Contabilidade Financeira, que atendia as necessidades da época, e 

estava bem estrutura para servir as empresas comerciais. Percebe-se que os sistemas de 

informações de custos eram bastante simples. 

Os registros eram efetuados em duas oportunidades: quando da aquisição e baixa das 

mercadorias, sendo assim, nas entradas nos estoques e nas vendas , estes estoques eram 

baixados através de uma conta de resultado denominada de Custo Mercadorias Vendidas 

(CMV). Segundo Martins (2003, p.20) A apuração era considerada simples: necessitava 

somente do levantamento dos estoques em termos físicos, já que sua medida em valores 

monetários era verificada pelos documentos de entrada.  

Os Custos das Mercadorias Vendidas eram apurados no início e no final de cada 

exercício social, em que se levantava o Balanço Patrimonial. Com a evolução da 

contabilidade  passou-se a controlar durante todo o exercício social. 

Martins (2003, p.20), refere que: “com o advento das indústrias, tornou-se mais 

complexa a função do Contador que, para levantamento do balanço e apuração do resultado, 

não dispunha agora tão facilmente dos dados para poder atribuir valor aos estoques; seu valor 

de compras na empresa comercial estava agora substituído por uma série de valores pagos 

pelos fatores de produção”. 

Verifica-se que a contabil idade de custos surgiu da contabil idade financeira, para 

atingir as necessidades de avaliação de estoque industriais. Como houve uma evolução 

sensível da contabil idade de custos, passou a ter duas grandes funções: auxílio ao controle e 

também ajuda a tomada de decisões. No segundo caso, a contabilidade de custos tem 

importante papel de fornecer informações relevantes para os gestores das entidades. 

Informações essas, segundo Martins (2003).que poderão ser consideradas como “medidas de 

introdução ou corte de produtos, administração de preços de venda, opção de compra ou 

produção, etc”  
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2.2.1 Terminologias e Classificações dos Custos 

2.2.1.1 Terminologias de Custos 

Segundo Martins (2003, p. 24), “encontramos em todas as áreas, principalmente nas 

sociais(e econômicas em particular), uma profusão de nomes para o único conceito e também 

conceito diferentes para uma única palavra”. Assim, segundo autor, faz-se necessário 

generalizar  terminologia de custos, como segue: 

a) Gastos – Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 

financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa 

de entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

Para exempli ficar a utilização do termo “gasto” , o referido autor, coloca como 

exemplos: “gasto” com a compra de matérias-primas, “gasto” com mão-de-obra, “gasto” com 

honorários da diretoria, “gasto” na compra de um imobilizado, etc. Portanto, o termo “gasto” 

é utilizado de forma bastante ampla e , a depender do  destino que  for dado ao objeto da 

transação, esse “gasto” pode ser considerado como custo, despesa ou um ativo. 

b) Desembolso – pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 

O pagamento poderá ocorrer antes, durante, e também após a entrada dos bens ou 

serviços comprados. 

c) Investimentos – gastos ativados em função da sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuro(s) período(s). 

Esclarece o autor, que investimento representa todos os gastos envolvidos pela 

aquisição de bens ou serviços, que serão armazenados nos ativos da entidade para 

amortização ou baixa quando consumidos, vendidos e de sua desvalorização. 

d) Custos – Gasto relativo a bem ou serviço utili zado na produção de outros bens 

ou serviços. 

 Para o autor Martins (2003), o custo é também um gasto, só reconhecido como tal, 

isto é, como custo, no momento da utili zação dos fatores de produção (bens e serviços), para a 

fabricação de um produto ou execução de um serviço. 
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Como exemplos podemos apresentar: “custo” com matéria-prima, “custo” com mão-

de-obra, “custo” com energia elétrica, etc. 

e) Despesa – Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção 

de receitas. 

Cita o referido autor Martins (2003), a comissão do vendedor, por exemplo, é um 

gasto que se torna imediatamente uma despesa. Podemos concluir que a despesa é um gasto 

consumido não na utilização das atividades de produção, porém relativos à atividade de 

obtenção de receitas. 

f) Perda – Bem ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. 

Acrescenta Martins (2003), não se confundem com a despesa (muito menos com 

custo), exatamente por sua característica de anormalidade e involuntariedade; não é um 

sacrifício feito com intenção de obtenção de receita. Concluímos que a perda é um gasto não 

intencional decorrente de fatores externos ou da atividade normal da empresa, como exemplo 

podemos citar: perdas normais de matéria-prima que será da atividade da empresa, e perdas 

por incêndios, como também por enchente, que será decorrentes de fatores externos. 

Outros autores, como Bruni e Fama (2002); Júnior, Oliveira, Costa (2001); Padoveze 

(2003); Megliorini (2002); também define gastos, desembolso, investimento, custos, despesa 

e perda, sem nenhuma variação  a mais de conceitos do autor Martins (2003). 

2.2.1.2 Classificação dos Custos 

Para fins de análise, os custos podem ser classificados de várias formas. As mais 

tradicionais são: 

a) classificação dos custos em diretos e indiretos e ; 

b) classificação dos custos em fixos e variáveis. 

Sobre a classificação dos custos em diretos e indiretos, os custos são classificados 

quanto à sua apropriação aos objetos de custos. Para Martins (2003, p.49), “a classificação em 

direto e indireto [...] é com relação ao produto feito ou serviço prestado” . 
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Garrison e Noreen (2001, p. 38-39) definem custos diretos como sendo aqueles que 

podem ser fácil e diretamente identificáveis ao objeto de custo em causa. Já  o custo indireto é 

aquele que não pode ser facilmente identificado ao objeto de custo em causa. E acrescenta que 

objeto de custo é “qualquer coisa para a qual se deseja informação de custos” . Portanto, 

segundo esses autores (2001, p.43) podem existir custos diretos em relação ao produto, linhas 

de produtos, clientes, ordens de produção e subunidades organizacionais, como os 

departamentos ou as divisões de uma empresa . 

Megliorini (2002, p.11) classifica os custos diretos como sendo “aqueles apropriados 

aos produtos conforme o consumo realizado” e indiretos como “aqueles apropriados aos 

produtos em função de uma base de rateio ou algum critério de alocação”. 

Afirma Padoveze (2003, p.41-42), que os custos diretos “são aqueles que podem ser 

fisicamente identificados para um segmento particular em consideração”e que “todos os 

gastos que não são considerados diretos são classificados como indiretos” . 

Júnior, Oliveira e Costa (2001, p.23-25), definem os custos diretos como sendo “os 

custos que podem ser quantificados e identificados no produto ou serviço e valorizados com 

relativa facil idade”, e os custos indiretos que por não serem facilmente identificados 

“necessitam, da utilização de algum critério de rateio para sua alocação”. 

Percebe-se que a literatura pesquisada não diferencia tanto os conceitos dos referidos 

custos. 

Quanto à classificação dos custos em fixos e variáveis, encontramos os seguintes 

conceitos na literatura pesquisada: 

- Para Santos (2000, p.37), os gastos variáveis “são aqueles que estão 

diretamente relacionados com volume de produção ou venda”, ou seja, quanto 

maior o volume de produção e venda maior serão os gastos variáveis; os gastos 

fixos “são os que independem do volume de produção e vendas” , ou seja não vão 

alterar com o volume de produção ou venda. 

- Segundo Crepaldi (2002, p.217-218), custo fixo “é aquele que não varia em 

função de produção”. Como exemplo, o autor descreve: aluguel do prédio da 

fábrica será o mesmo, embora a quantidade produzida se altere. Já para o custo 
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variável “é aquele que varia em função da quantidade produzida”. Como 

exemplo, o autor  cita a  matéria-prima. 

- Vanderbeck e Nagy (2001, p.154), definem custos variáveis como sendo os 

“custos que variam em proporção direta com mudanças no volume. Em 

contraste, existem os custos que permanecem iguais, no total, quando os níveis 

de produção aumentam ou diminuem. Esses custos são chamados de custos 

fixos.”  

- Afirmam Horngren, Foster e Datar (2000, p.21) que “um custo variável é um 

custo que se altera em montante em proporção as alterações num direcionador de 

custo. Um custo fixo é um custo que não se altera em montante apesar de 

alterações num direcionador de custo” . 

Fica claro que os autores supra citados, não diferenciam os conceitos elaborados  

sobre a classificação de custos fixos e custos variáveis  

2.2.2 Princípios e Convenções Contábeis Aplicados a Custos 

Os princípios contábeis são premissas básicas acerca dos fenômenos e eventos 

contemplados pela contabilidade. Segundo Iudícibus et al (2000, 42-62), um princípio, para se 

tornar “geralmente aceito” , precisa ser reconhecido pelo consenso profissional, e legal, como: 

útil, objetivo, e praticável. Já as convenções são as restrições. 

Sobre os princípios e as convenções, encontramos na literatura as Resoluções do 

Conselho de Contabil idade nº 750 e 753, citadas por Iudícibus (2000), que as transcreve na 

íntegra, porém por se tratar de um trabalho científico, escolhemos alguns princípios  contábeis 

aplicados a contabilidade de custos, como cita Martins (2003, p.32-37): 

Princípios Convenções 

 -     da Realização da Receita  - Consistência ou Uniformidade 

 - da Competência ou da   
Confrontação entre Despesas 
e Receitas 

 - Conservadorismo ou Prudência 

 -   do Custo Histórico como Base    
de Valor 

 - Materialidade ou Relevância 
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Quanto ao  Princípio da Realização da Receita,  a sua realização ocorre quando há em 

regra geral a transferência da titularidade do bem ou do serviço para terceiros. A sua 

importância para custos, é que normalmente as indústrias só reconhecem os seus resultados 

quando há a realização da receita e a contabilidade de custos nesse caso acompanha a 

contabilidade financeira. 

Em relação ao princípio da Competência ou Confrontação entre Receitas e Despesas, é 

de suma importância para custos e se refere basicamente ao momento do reconhecimento das 

despesas. Ao serem reconhecida as receitas, pela competência e confrontação haverá o 

momento do reconhecimento das despesas, que fará uma dedução das receitas. 

O princípio do Custo Histórico como Base de Valor, são registrados todos os valores 

no seu valor original. 

A Consistência ou Uniformidade, referem-se a quando houver diversas alternativas de 

registro contábil de um mesmo valor, deve a empresa adotar uma de forma consistente. Com 

relação a apropriação de custos deverá a entidade adotar um critério e não alterar de períodos 

em períodos. 

O Conservadorismo ou Consistência, obriga a adoção por parte do contador de um 

espírito de precaução. 

Materialidade ou Relevância é de grande importância para custos, deixando uma certa 

desobrigação para valores monetários de pequeno gastos. 

2.2.3 Sistema de Apropriação de Custos (Método de Custeio) 

O método de apropriação de custos realiza uma seleção de custos e/ou despesas e 

apropria-os aos objetos de custeio. 

Os métodos de custeio visam determinar níveis de critérios para apuração dos custos 

dos fatores produtivos a determinados níveis de interesse das entidades, por exemplo: 

produto, atividade, departamento, etc. Os métodos de custeio contemplam a problemática da 

atribuição de custos e despesas indiretos aos produtos, ou seja, como deveremos ratear os 

mesmo. 
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Os métodos de custeios básicos são dois: custeio direto ou custeio variável e custeio 

por absorção. Não iremos discorrer sobre todos os métodos de custeio e sim ao que interessa a 

esse trabalho. 

Os sistemas de custeio tradicionais foram desenvolvidos para auxil iar a atribuição de 

valores aos estoques, com vistas a elaboração das demonstrações contábeis e também para 

atender a determinações legais. 

Uma das principais utilizações da contabilidade de custos, por parte dos profissionais 

da área, inicialmente seria para mensuração dos estoques, e não para a administração utili zar 

seus resultados como ferramenta de tomada de decisão. No entanto com o desenvolvimento e 

complexidade das entidades, a contabil idade de custos torna-se um instrumento de auxílio ao 

controle e gerações de informações na tomada de decisões. 

Para Crepaldi (2002, p.217), “método de custeio é o método usado a apropriação de 

custos” . 

Segundo Leone (2000, p.49), “custear é apurar os custos” . Porém, isto não significa 

apenas determina-los ou calculá-los. A apuração de custos exprime todo o trabalho da 

Contabilidade de Custos, desde o planejamento da coleta (e a coleta propriamente dita) dos 

dados até a utili zação final, ou seja,a prestação da informação gerencial de custos. 

Para Martins (2003, p.37), “custeio significa apropriação de custos [....] é derivado dos 

princípios de contabilidade geralmente aceitos” . 

2.2.3.1 Custeio Por Absorção 

O método do Custeio por Absorção, como foi citado, é decorrente dos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos. Também é aceito pela legislação do Imposto de Renda, 

como previsto na Lei nº 6.404/76. 

Este é o método mais tradicional de custeio e é empregado quando se deseja atribuir 

valores de custos aos produtos, atribuindo também uma parte dos custos indiretos. Leva em 

consideração a  apropriação de todos os custos de produção, quer seja direto ou indireto, fixos 

e variáveis,  mediante critérios de rateios. 

Deve integrar o custo dos bens e serviços vendidos, entre outros itens:  
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a) o custo de aquisição de matéria-prima e quaisquer outros bens ou serviços aplicados 

ou consumidos na produção; 

b) o custo de pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, 

manutenção e guarda das instalações de produção; 

c) os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos 

bens aplicados na produção; 

Entre as vantagens do custeio por absorção destacam-se: 

a) atende a legislação fiscal e societária; 

b) permite a apuração de custos por departamentos, já que é direcionado 

contabilmente nesse sentido, e quando os custos forem alocados aos departamentos de forma 

adequada, possibilita o acompanhamento do desempenho de cada área; 

c) e ao absorver todos os custos de produção permite a apuração do custo total de 

cada produto. 

A principal desvantagem do custeio por absorção consiste na utilização dos critérios 

de rateios para distribuir os custos de produção aos departamentos e como consequência  aos 

produtos elaborados. Nem sempre os critérios de rateios são bastante objetivos, haverá 

distorção nos resultados, penalizando alguns produtos e beneficiando outros. Não servindo 

como instrumento gerencial de tomada de decisão, por estarem alicerçados em princípio do 

fundamento de rateios dos custos fixos, que apesar de se aparentarem lógicos, levam a 

alocação arbitrárias e até enganosas. 

Segundo Martins (2003, p.65), “departamento é a unidade mínima administrativa para 

a contabil idade de custos, representada por pessoas e má quinas (na maioria dos casos), em 

que se desenvolvem atividades homogêneas” . Acrescenta o autor que existem Departamentos 

de Produção (onde o produto passa fisicamente nele) e Departamento de Serviços (onde o 

produto não passa fisicamente nele). 

  Ainda Martins (2003, p.67) define centro de custos como  sendo “a unidade 

mínima de acumulação de custos indiretos” . 
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Martins (2003, p.73-74) apresenta uma síntese do esquema básico completo de como 

implantar um sistema de absorção segundo os passos: 

- 1º Passo: Separação entre Custos e Despesas; 

- 2º Passo: Apropriação dos custos diretos diretamente aos produtos; 

- 3º Passo: Apropriação dos custos indiretos que pertencem, visivelmente, aos 

departamentos, agrupando, à parte, os comuns; 

- 4º Passo: Rateio dos custos indiretos comuns e a administração geral da 

produção aos diversos departamentos, quer de produção quer de serviços; 

- 5º Passo: Escolha da seqüência de rateio dos custos acumulados nos 

departamentos de serviços e sua distribuição aos demais departamentos; 

- 6º Passo: Atribuição dos custos indiretos que agora só estão nos departamentos 

de produção aos produtos segundo critérios fixados. 

Nesse método a apropriação dos custos diretos não constitui nenhuma dificuldade. 

Como o próprio nome indica, os custos diretos constituem os itens que podem ser 

perfeitamente identificáveis ao objeto de custo sem nenhuma dificuldade e de forma 

economicamente viável. Em geral os custos diretos são mão-de-obra e matérias-primas. 

A apropriação de custos indiretos é realizada através de rateios. Os rateios são feitos 

de formas subjetivas e muitas vezes arbitrárias para alocação. 

Uma das alternativas de rateio dos custos indiretos é faze-lo através de apropriação 

aos centros de custos. 

Os departamentos de uma empresa, que são consideradas unidades administrativas 

que são representadas por homens e máquinas desenvolvendo atividades homogêneas,  podem 

ser: 

• os que promovem qualquer tipo de modificação sobre o produto 

diretamente; 

• os que nem recebem o produto; prestam serviços a outros produtos. 

Um departamento é muitas vezes um Centro de Custos, ou uma parte de um centro 

de custos que engloba mais de um departamento, isto vai depender da forma de agregação que 

mais convier aos objetivos do sistema de custeio. 
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Figura 2.1 – Sistema de Custos 

Fonte: Eliseu Martins (2003, p. 74)   

Custos de Produção 

Indiretos Diretos 

Comuns Alocáveis 
Diretamente aos 
Departamentos 

 
Departamento 

Serviço A 

 

Departamento 
Serviço B 

 
Departamento 
Produção C 

 
Departamento  
Produção D 

 

Produto  
X 

Produt
o Y 

Despesas de Administração 
de Vendas e Financeiras 

Estoque 

Custo dos  
Produtos Vendidos 

Resultado 

Vendas 

 



Capítulo II                                                                             Referencial Teórico 

 19 

2.2.3.2 Custeio Variável ou Custeio Direto 

Neste sistema de custeio os custos são divididos em custos fixos e variáveis. Os custos 

variáveis serão alocados aos produtos, enquanto os fixos que são considerados inevitáveis são 

tratados como despesas do período. 

Este método não chega a um valor do custo do produto, mas determina a contribuição 

que cada um traz para entidade. 

Realiza-se da seguinte forma o procedimento para tal: 

• separa os custos fixos dos variáveis já incorridos; 

• aloca os custos variáveis aos respectivos produtos; 

• calcula a margem de contribuição dos produtos; 

• por fim, subtrai da margem de contribuição total da entidade, os custos fixos, o 

seu resultado então será o lucro da entidade. 

Para Martins (2003, p.197) o método do custeio variável significa que se “apropriam 

todos os custos de produção, quer fixos, quer variáveis, quer diretos ou indiretos, e tão 

somente os custos de produção”. 

Conforme Júnior, Oliveira e Costa (2001, p.185-186), os defensores do custeio 

variável/direto como um instrumento gerencial se valem de três argumentos principais: 

1. Os custos fixos, por sua própria natureza, existem independentemente da 

fabricação ou não de determinado produto ou do aumento ou redução (dentro de 

certa faixa) da quantidade produzida. Os custos fixos podem ser encarados como 

encargos necessários para que a empresa tenha condições de produzir, e não como 

encargos de um produto específico. 

2. Por não estarem vinculados a nenhum produto específico ou uma unidade de 

produção, eles sempre são distribuídos aos produtos por meio de rateio que 

contém, em maior ou menor grau, a arbitrariedade. A maioria dos rateios é feita 

com a utili zação de fatores, que, na realidade, não vinculam cada custo a cada 

produto. Em termos de avaliação de estoque, o rateio é mais ou menos lógico. 
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Todavia, para a tomada de decisão, o rateio, por melhores que sejam os critérios, 

mais atrapalha que ajuda. Basta verificar que a simples modificação de critérios de 

rateio pode fazer um produto não rentável passar a ser rentável e, é claro, isto não 

está correto. 

3. Finalmente, o valor dos custos fixos a ser distribuído a cada produto depende, além 

dos critérios de rateios, do volume de produção. Assim, qualquer decisão em base 

de custo deve levar em conta, também, o volume de produção. Pior que isso, o 

custo de um produto pode variar em função da variação de quantidade produzida 

de outro produto” . 

Por essas razões e por sua grande utilidade para otimizar decisões, o custeio 

direto/variável tende a ser cada vez mais utilizado. 

Porém o Custeio Variável não atende as premissas da Legislação em vigor no país, 

pelo fato de não atender os princípios de contabilidades geralmente aceitos. Sendo assim ele é 

utilizado para atender fins gerenciais, como auxílio a administração e à tomada de decisão. 

Como exemplos podemos destacar a fixação de vendas, opções de compras ou fabricação. 

A Margem de Contribuição é um conceito de extrema importância para o custeio 

variável e para a tomada de decisão 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. 

Em nossa pesquisa encontramos vários autores conceituando e descrevendo a 

importância da Margem de Contribuição, como segue: 

- Padoveze (2004, p.369): Margem de Contribuição é a margem bruta obtida pela 

venda para cada de um produto que excede seus custos variáveis unitários.Em 

outras palavras, a margem de contribuição é o mesmo que o lucro variável 

unitário, ou seja, preço de venda unitário do produto deduzido dos custos e 

despesas variáveis necessárias para produzir e vender o produto” . 

- Crepaldi (2002, p.159): “A análise da Margem de Contribuição é outro 

instrumento que os gerentes usam para a tomada de decisões. Do ponto de vista da 

análise da margem de contribuição, as despesas são classificadas como fixas ou 

variáveis, os custos variáveis são deduzidos das vendas para obter a margem de 

contribuição. Os custos fixos são então subtraídos da margem de contribuição para 
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se obter a renda líquida. Essa informação ajuda o gerente a (1) decidir se deve 

diminuir ou expandir uma linha de produção, (2) avaliar alternativas provenientes 

da produção, de propagandas especiais etc., (3) decidir sobre estratégias de preços, 

serviços ou produtos e (4) avaliar o desempenho”. 

- Horngren, Foster e Datar (2000, p.51): “margem de Contribuição é igual às 

receitas subtraídas de todos os custos que variam com  relação do nível de 

atividade”. 

- Bernardi (2004, p.64): “Margem de Contribuição de um produto, mercadorias ou 

serviços é a diferença entre o valor das vendas, os custos variáveis e as despesas 

variáveis da venda. Isto significa que se pode avaliar o quanto cada venda constitui 

para pagar os custos fixos” . 

2.2.3.3 Custeio Baseado em Atividade (Custeio ABC) 

O ABC é uma metodologia de custeio que busca diminuir sensivelmente as distorções 

provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos de produção. 

Com o avanço da tecnologia nas últimas décadas, consequentemente um acréscimo da 

complexidade dos sistemas de produção fez que os custos indiretos aumentassem muito, e que 

a diversificação destes fosse enorme. Isso gerou um problema, pois os pequenos graus de 

arbitrariedade e subjetividade, no passado tolerados, hoje podem causar grandes distorções. 

Vale lembrar ainda que o Custeio Baseado em Atividade - ABC pode ser utilizado no 

cálculo de custos diretos e até mesmo na gestão de custos. 

A atual concepção do Custeio Baseado em Atividade – ABC, surgiu nos anos 80 no 

Estados Unidos, formalizados pelos Prof. Robert Kaplan e Robin Cooper, da Harvad Business 

School, os objetivos eram de aprimorar a alocação dos custos e despesas indiretos fixos. 

Kaplan e Cooper (1998), mencionam em sua obra, que os sistemas de custeio 

baseados em atividades oferecem informações de custos mais adequadas sobre as atividades e 

processos de negócios e sobre produtos, serviços e clientes servidos por esses fatores. O 

Custeio Baseado em atividades – ABC, direciona as atividades organizacionais como 

elementos-chaves para análise do comportamento do custo. Com relação aos geradores de 

custos da atividade, são fornecidos por vários sistemas de informações da empresa, associam 
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os custos da atividade aos produtos, serviços e clientes que geram a demanda para as 

atividades organizacionais. 

Atkinson et al (2000) relatam que os direcionadores de custos é  que vinculam, 

diretamente, as atividades executadas aos produtos fabricados. Os direcionadores é que 

executam a medida de consumo médio ocorrido, em cada atividade, pelos vários produtos. 

Então, os custos da s atividades são distribuídos aos produtos, na proporção do consumo que 

os produtos exercerem, na média, sobre as atividades. 

Nakagawa (1995) considera que o Custeio Baseado em Atividades – ABC é um 

método cuja análise de custos busca rastrear os gastos de uma empresa para analisar e 

monitorar as diversas rotas de consumo os recursos diretamente identificáveis com suas 

atividades mais relevantes e destas para os produtos ou serviços.O autor por sua vez define a 

atividade como sendo um processo que combina, de forma adequada, pessoas, tecnologias, 

materiais, métodos e seu ambiente, que tem como objetivo  proporcionar uma perfeita 

produção de produtos ou serviços. 

O Custeio Baseado em Atividades – ABC util iza os cost-drivers (geradores de 

custos) para definição do custo unitário de uma atividade. Gerador de custo é o evento 

relacionado a uma ou mais atividades, que provoca sua ocorrência, como, por exemplo, 

número de setups, número de ordem de compra, número de clientes, distância percorrida etc, 

que dificilmente são considerados no método do Custeio por Absorção. 

Como benefícios proporcionais pela utilização do método do Custeio Baseados por 

Atividade – ABC podem ser citados:  

a) exposição da informação ao usuário: tende a ser bem recebido pelos usuários 

por ser um método que se baseia nas atividades e exibe o vínculo destas com 

seus resultados (produtos, serviços, clientes e projetos); 

b) utilização da relação de origem dos custos como ferramenta de gestão: se a 

relação de origem dos custos tem sido o principal critério para alocação dos 

custos aos produtos em todo o método de custeio, o ABC enfatiza a análise 

dessa relação casual entre o custo e a atividade, e entre a atividade e a venda 

que dela se serve, contribuindo para a visualização do cost-driver não apenas 

como um veículo de alocação justo dos custos da unidade do produto, mas 
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também como um verdadeiro gerador de custos e consequentemente , como 

um elemento sobre o qual atuar para alcançar uma efetiva redução de custos; 

c) estimativa de cada atividade em termos de objetivos da organização: identificar 

e apresentar as atividades permite ao gestor medi-las em sua capacidade de 

agregar valor, à luz dos objetivos organizacionais. Isso resulta num processo de 

tomada de decisões que pode acarretar simpli ficação, redução dos custos da 

atividade e eliminação da atividade que não agregue valor; 

d) inclusão da totalidade dos custos nos produtos, por meio das atividades: o ABC 

dá importância especial a esta totalidade, considerando que todas as atividades 

que geram valor existem em função dos produtos e, conseqüentemente, seus 

custos devem ser atribuídos atendendo às relações causais. 

Conforme Kaplan e Cooper (1998, p. 93-94), o Custeio ABC traz uma nova proposta 

inteiramente diferente do custeio tradicional que procurava explicar conforme esses autores, 

como as organizações poderiam alocar custos para a geração de relatórios financeiros e 

controle de custos departamentais. Em vez disso, Kaplan e Cooper (1998, p. 93-94), afirmam 

que o Custeio por Atividades aborda um novo conjunto de questionamentos: 

1) Quais atividades estão sendo executadas pelos recursos organizacionais? 

2) Quanto custa executar atividades organizacionais e processos de negócios? 

3) Por que a organização precisa executar atividades e processos de negócios? 

4) Quanto de cada atividade é necessário para os produtos, serviços e clientes da 

organização? 

Para Leone (2000, p-265-266), a aplicação do critério ABC poderá melhorar as 

informações gerenciais, nas seguintes situações: 

a) quando o montante das despesas e dos custos indiretos passa a ser   substancial 

concomitantemente à perda de relevância do montante dos custos da mão-de-

obra, diante do custo total de produção; 



Capítulo II                                                                             Referencial Teórico 

 24 

b) quando os investimentos em equipamentos fabris são altos, resultando em                 

mudanças significativas no processo de produção e fazendo com que os          

custos indiretos e as despesas indiretas se tornem quase totalmente fixos; 

c) quando a fábrica produz grandes volumes de produtos diferentes que 

atendem às múltiplas necessidades de uma grande quantidade de consumidores 

diferentes; 

d) quando as operações, principalmente fabris, podem ser analisadas com 

facil idade, favorecendo a implantação de técnicas mais sofisticadas que 

atendem a uma relação favorável entre custos e benefícios; 

e) quando as empresas dispõem de sistemas de informação automatizados que 

não só controlam os processos produtivos, como também podem controlar o 

consumo dos diversos insumos. 

Vários autores definem Custeio Baseado por Atividades – ABC, como segue: 

- Maher (2001, p.280) – “O Custeio Baseado por Atividades é um método de 

custeio em que inicialmente são atribuídas as atividades e depois os produtos, 

com base no consumo de atividades pelos produtos. Uma atividade é uma 

tarefa discreta que uma organização realiza para fabricar ou entregar um 

produto ou serviço. O custeio baseado em atividades baseia-se no conceito de 

que produtos consomem atividades e atividades consomem recursos” . 

- Padoveze (2003, p. 204) – Define “custo por atividade como um método de 

custeamento que identifica um conjunto de custos para cada evento ou 

transação de cada atividade na organização, que age como um direcionador de 

custos. Os custos indiretos são então alocados aos produtos e serviços na base 

do número desses eventos ou transações, que o produto ou serviço tem gerado 

ou consome como recurso. O custeamento por atividades também é 

denominado custeio baseado em transações” . 

- Beulke, Berto (2001, p.31) – “É o sistema de custeio que procura direcionar o 

maior número possível de custos e despesas diretas aos produtos, mercadorias 

ou serviços (independentemente de serem fixos ou variáveis)” . 
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2.2.3.4 Custo Meta ou Custo Alvo 

Sistema de custo utilizado pelos japoneses para a administração dos lucros futuros da 

empresa. 

O sistema consiste em estabelecer um custo-alvo para o produto, estimando um preço 

de venda e dele subtraindo a margem de lucro desejada pela empresa, projetando este produto 

para que possa ser fabricado com este custo e que ofereça as qualidades e funcionalidades 

desejadas pelos clientes. 

1) Custeio Orientado pelo Mercado: 

Nessa fase é analisado o mercado, as necessidades e desejos do cliente e quanto estão 

dispostos a pagar pelos produtos. É a determinação dos custos admissíveis (Preço de venda 

pretendido – margem de lucro), seguindo as seguintes fases: 

a) Estabelecer os objetivos de vendas e lucro no longo prazo; 

b) Estruturar as linhas de produto; 

c) Definir o preço de venda pretendido; 

 d) Definir a margem de lucro pretendida; 

 e) Calcular o custo admissível. 

 2) Custeio Alvo do Produto: 

Nessa etapa são transmitidos aos projetistas os custos admissíveis, que concentrarão 

suas atividades na concretização destes custos, seguindo as seguintes fases: 

a) Definir um alvo do produto viável; 

b) Disciplinar o processo de custeio para garantir que o custo-alvo seja atingido 

sempre que for viável; 

c) Adequar o custo do produto ao nível-alvo, sem sacrificar a funcionalidade e a 

qualidade, utilizando a engenharia de valor e outras técnicas de redução de custos; 

3) Custeio Alvo dos Componentes 
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a) Decompor o custo-alvo do produto em suas principais funções; 

b) Definir os custos-alvo dos componentes; 

c) Administrar o relacionamento com os fornecedores (selecionar os fornecedores e 

recompensar sua criatividade para a redução de custos). 

Este método baseia-se em que as grandes reduções de custos de um produto, está em 

seu projeto e através da gestão de custos nesta fase do ciclo de vida, é possível a redução do 

seu custo final. 

Afirmam Horngren, Foster e Datar (2000, p.306), “o custo-meta unitário é a estimativa 

do custo unitário de longo prazo de um produto (ou serviço) que, quando vendido pelo preço-

meta, permite que a empresa alcance o lucro operacional meta unitário” . 

Segundo esses autores (Horngren; Foster; Datar, 2000, p.306), a implantação das 

metas de custo e de preço obedece às seguintes etapas: 

a) Etapa 1: desenvolvimento de um produto que atenda às necessidades dos 

potenciais compradores. 

b)   Etapa 2: escolha do preço-meta , baseada no valor aceito pelo consumidor e 

nos preços dos concorrentes e no lucro operacional-meta por unidade. 

c) Etapa 3: cálculo do custo meta unitário, subtraindo a meta do lucro 

operacional-meta unitário do preço-meta. 

d) Etapa 4: realização de uma engenharia de valor, para alcançar o custo-meta. 

Segundo Atkinson et al (2000, p.679), o custeio-meta “é um método de planejamento 

de custo que enfoca os produtos com processos discretos de fabricação e ciclos de vida dos 

produtos razoavelmente curtos” . 

2.2.3.5 Custo Padrão 

O custo padrão é definido como o custo normal de um produto. É elaborado, levando-

se em conta o cenário de bom desempenho operacional, porém, leva-se em conta eventuais 

deficiências existentes nos materiais e insumos de produção, na mão-de-obra, etc. De 

qualquer forma é um custo possível de ser determinado. 
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O valor padrão de custo é calculado a partir de padrões de produção, técnicos, os quais 

são definidos com base em processos, em que inicialmente são quantificados a utilização de 

materiais, o consumo, mão-de-obra, gastos gerais de fabricação e quaisquer outros insumos 

necessários à fabricação de uma unidade de produto. 

Na etapa seguinte, é associado um custo a este consumo de materiais e de utilização da 

mão-de-obra das unidades consumidas pelo custo unitário de cada insumo de produção. Para 

determinação dos custos, procura-se aplicar uma metodologia que assegure à moeda 

selecionada uma capacidade aquisitiva que seja constante no decorrer do tempo. 

Claro que estes padrões técnicos devem ser revisados sempre que ocorrerem mudanças 

qualitativas e quantitativas na mão-de-obra, tecnologia e materiais aplicados e no próprio 

processo de produção. 

Na quantificação do consumo de materiais envolve todos aqueles necessários até que o 

produto seja finalizado para a venda, englobando matérias-primas, todos os materiais 

auxil iares e coadjuvantes de produção e também o material de embalagem. Para determinar o 

consumo-padrão de cada item necessário para a produção de uma unidade de produto acabado 

utiliza-se a pesagem e/ou medições, levando-se em conta também as quebras e perdas normais 

do processo. (PEREZ JUNIOR et al., 1997). 

2.2.3.6 Método de Apuração de Custo RKW ou Custeio Pleno 

O Método RKW (abreviação de Reichskuratorium fur Wirtschaftlichtkeit) segundo 

Martins (2003, p.220), “é uma forma de alocação de custos e despesas bastante conhecida no 

Brasil . Trata-se de uma técnica disseminada originalmente na Alemanha (por órgão que se 

assemelha ao antigo CIP – Conselho Interministerial de Preços)” . Este método, “consiste no 

rateio não só dos custos de produção, como também de todas as despesas da empresa, 

inclusive financeiras, de todos os produtos” .  

O RKW é um sistema que opera em duas fases, sendo a primeira, a divisão da empresa 

em centros de custos, que são definidos pela forma de organização, localização e 

homogeneidade (quanto mais homogêneo, melhor a distribuição). Nesta primeira fase, através 

de critérios de rateio, são alocados os custos aos centros definidos e na segunda fase são 

alocados os custos dos centros para os produtos. 
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2.3. Custos para Tomada de Decisões 

Nesta seção do trabalho vamos definir os conceitos que regem as informações sobre os 

custos para uma tomada de decisão, tais como a análise do custo, volume e lucro e dos custos 

relevantes (custo diferencial, custo inevitável e custo de oportunidade). Sobre a análise do 

custo, volume e lucro,  veremos também o conceito do ponto de equilíbrio para mutiprodutos. 

2.3.1 Relação Custo/volume/Lucro 

A relação custo/volume/lucro propicia uma geração de dados que podem ser 

integrados num conjunto de informações para os gestores de uma entidade tomar decisões. 

Fica claro que é uma ferramenta bastante útil para os gestores em seu negócio. 

Pode-se concluir que , uma das ferramentas mais importante da análise é o Ponto de 

Equilíbrio, que é definido pelos autores como segue: 

- Martins (2003, p.257): “O Ponto de Equilíbrio (também denominado Ponto de 

Ruptura – Breack-even point) nasce da conjugação dos custos e despesas totais 

com as receitas totais” . 

- Hansen e Mowen (2001); define o ponto de equilíbrio como sendo “o ponto 

onde o total de receita de vendas se iguala ao total dos custos, isto é o ponto de 

lucro zero” . 

- Hormgren, Datar e Foster ( 2004, p.58) “é a quantidade de produtos vendidos 

em que as receitas totais se igualam aos custos totais – ou seja, a quantidade de 

produção vendida em que o lucro operacional é $ 0” . 

- Padoveze (2003, p.282): ‘o ponto de equilíbrio mostra e nível de atividade ou 

volume operacional, quando a receita das vendas se iguala ao somatório dos 

custos variáveis totais e as despesas fixas.”  

Percebe-se que na literatura pesquisada não há controvérsia sobre o conceito de Ponto 

de Equilíbrio. 

Para se calcular o Ponto de Equilíbrio de qualquer entidade temos que primeiro 

conhecer a Margem de Contribuição, por isso se faz necessário ter um bom embasamento da 

Margem de Contribuição, os estudiosos conceituam: 



Capítulo II                                                                             Referencial Teórico 

 29 

- Júnior, Oliveira e Costa (2001, p.191) “Margem de contribuição é um conceito 

de extrema importância para o custeio variável e para a tomada de decisões 

gerenciais. Em termos de produto, a margem de contribuição é a diferença 

entre o preço de venda e a soma dos custos e despesas variáveis” . 

- Atkinson et al (2000, p.193) “A diferença (P-V) entre o preço e o custo 

variável por unidade é definida como sendo margem de contribuição” . 

- Warren, Reeve e Fess (2003, p.96) “é a relação entre custo, volume e lucro. É 

o excesso das receitas de vendas sobre os custos variáveis. O conceito de 

margem de contribuição é especialmente  útil no planejamento empresarial 

porque fornece informações sobre o potencial de lucro da empresa”. 

- Martins (2003, p.179) “é a diferença entre o preço de venda e o custo variável 

de cada produto; é o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de 

sobra entre sua receita e o custo que de fato provocou e que lhe pode ser 

imputado sem erro” . 

Podemos concluir que a margem de Contribuição é a contribuição dada a cada unidade 

vendida para a cobertura dos custos e despesas fixas da entidade, e após o Ponto de Equilíbrio 

para geração de lucros. 

Através da Margem de Contribuição é possível analisar a viabilidade de produção de 

um determinado produto e/ou serviços. Se o índice encontrado for positivo, a produção do 

produto e/ou serviços é viável, caso seja negativo, não trará benefício para entidade. 

Uma análise importante que pode ser feita com o conceito de Margem de contribuição 

é que se aplica a qualquer sistema de custeio, e não só do custeio variável, como também na 

análise do Ponto de equilíbrio. 

Na literatura encontramos três enfoques para se calcular o Ponto de Equilíbrio: 

- o primeiro o método da equação; 

- o segundo o método da margem de contribuição; 

- o terceiro utili zando o método do gráfico. 
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No primeiro método, os autores são unânimes em demonstrar esse método, como 

segue; 

Receitas – Custos Variáveis – Custos Fixos = Lucro (2.1) 

(PVU x Q) – (CVU x Q) – CF = LO   (2.2) 

Onde: 

PVU = Preço de Venda Unitário; 

CVU = Custo Fixo; 

LO = Lucro Operacional; 

Q = Quantidade Produzida. 

Para o segundo enfoque para se calcular o Ponto de Equilíbrio passa-se pelo método 

da margem de contribuição, substituindo-se os valores que compõem a margem de 

contribuição na equação acima.  

(PVU x Q) – (CVU x Q) – CF = LO (2.3) 

Substituindo a margem de contribuição temos, 

Q = ______CF_________ (2.4) 

                MCU 

No terceiro e último enfoque calcula-se o Ponto de Equilíbrio utilizando o método 

gráfico. As linhas que são trançadas dos custos totais com a receitas totais, ou seja, o ponto de 

interseção das duas linhas é o ponto de equilíbrio. 
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Figura 2.2  Modelo Gráfico 

Fonte: Eliseu Martins  (2003, p. 258) 

Encontrado o Ponto de Equilíbrio, que será expresso em quantidades e terá como 

análise e interpretação, quando as receitas totais são iguais aos custos totais, significa que a 

entidade não tem lucro ou prejuízo. Se a entidade trabalhar acima do ponto de equilíbrio terá 

um lucro e abaixo do ponto de equilíbrio um prejuízo. Para nos certificarmos se estamos em 

uma faixa de lucro satisfatória ou não, temos que conhecer a Margem de Segurança, que será 

definida abaixo conforme os autores citados: 

- Jiambalvo (2002, p.82) “a margem de segurança é a diferença entre o nível 

esperado de receita e a receita obtida no ponto de equilíbrio” . 

- Warren, Reeve e Fess (2003, p.109) “a diferença entre as receitas atuais e as 

vendas no ponto de equilíbrio é chamada de margem de segurança, que indica 

o decréscimo nas vendas que pode ocorrer antes de atingir um prejuízo 

operacional” . (Grifo nosso) 

- Garrison e Noreen (2001, p.171) “é o excesso das vendas orçadas (ou vendas 

reais) sobre o volume de vendas no ponto de equilíbrio. Ela estabelece quanto 

as vendas podem cair antes de começarem ocorrer prejuízos” . 

- Horngreen, Datar e Foster (2004, p.63) “a margem de segurança responde às 

questões ‘e se’ : se as receitas orçadas estão acima do ponto de equilíbrio e têm 
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uma queda, quanto elas poderão cair abaixo do orçamento antes que o ponto de 

equilíbrio seja atingido” . 

A margem de segurança detecta as áreas de risco que a entidade possa ter, é expressa 

em valores monetários e em quantidades. 

A Alavancagem Operacional, que é outro ponto importante para análise do 

custo/volume/lucro, descreve os efeitos que os custos fixos têm no lucro das operações à 

medida que as mudanças ocorrem nas unidades vendidas e, consequentemente na margem de 

contribuição. A literatura pesquisada define a Alavancagem Operacional das formas abaixo: 

- Hansen, Mowen (2003,p.612) “o grau de alavancagem operacional pode ser 

medido para um certo nível de vendas ao tomar o índice de margem de 

contribuição para o lucro, como segue: Grau de alavancagem operacional = 

Margem de contribuição/Lucros” . 

- Warren, Reeve e Fess (2003,p.110) “a composição relativa dos custos variáveis 

e fixos de uma empresa é medida pela alavancagem operacional, que é calculada 

assim: Alavancagem Operacional = Margem de contribuição/lucro Operacional” . 

- Crespaldi (2002, p.231) “é o índice que relaciona o aumento percentual nos lucros 

com o aumento percentual na quantidade vendida em determinado nível de 

atividades” . 

- Padoveze (2003,  p.279) “significa a possibil idade de acréscimo no lucro total, 

pelo aumento da quantidade produzida e vendida, buscando a maximização do uso 

dos custos e das despesas fixas. É  dependente da margem de contribuição, ou seja, 

do impacto dos custos e das despesas variáveis sobre o preço de venda unitário e 

dos valores dos custos e das despesas fixas” . 

Para Martins (2003) existem Ponto de Equilíbrio Contábil, econômico e Financeiro, 

assim bem definidos: 

- Ponto de Equilíbrio Contábil quando Receitas menos custos e despesas totais dão 

nulos; 
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- Ponto de Equilíbrio Econômico quando dão resultado o custo de oportunidade do 

capital próprio empregado; 

- Ponto de Equilíbrio Financeiro quando o valor das disponibil idades permanece 

inalterado, independentemente de haver resultado contábil ou econômico. 

Crespaldi (2002) define as fórmulas dos Pontos de Equilíbrio: 

- Ponto de Equilíbrio Contábil como sendo os Custos mais  Despesas Fixos Totais 

divididos pela a Margem de Contribuição; 

- Ponto de Equilíbrio Econômico como sendo os Custos mais as Despesas Fixos 

Totais mais Custos de Oportunidades divididos pela Margem de contribuição 

- Ponto de Equilíbrio Financeiro como sendo Custos mais Despesas Totais menos 

Despesas não Desembolsáveis 

Para Warren, Reeve e Fess (2001, p.96) com relação a sua finalidade, a análise do 

custo/volume/lucro fornece ao administrador informações úteis para a tomada de decisões, 

por exemplo, ser utilizada para: 

- Ajustar preços de vendas; 

- Selecionar o mix de produtos para venda; 

- Escolher estratégias de marketing e  

- Analisar os efeitos dos custos sobre os lucros. 

Leone (2000, p.427), afirma que as seguintes decisões gerenciais podem ser obtidas 

através da análise de equilíbrio: 

- Aumento ou diminuição do preço de venda; 

- Aumento ou diminuição dos custos variáveis; 

- Aumento ou diminuição dos custos fixos; 

- Modificação na combinação de produtos, quando a empresa opera mais de um 

produto; 
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- Alteração nos estoques finais de produtos acabados; 

- Emprego do ponto de equilíbrio financeiro; 

- Análise dos lucros, quando o custo fixo varia por degraus (step-cost). 

Quanto à utilização da relação custo/volume/lucro para decisões, Horngren (1978, 

p.79) menciona a sua utilidade para: 

- decisões de preços alternativos de custo; 

- composição de vendas; 

- canais de distribuição; 

- possíveis promoções de vendas; 

- ampliação ou eliminação de linhas de produtos; 

- aceitação de pedidos especiais; 

- entrada em mercados estrangeiros e 

- alterações no arranjo físico das instalações industriais (layout). 

Encontramos na nossa pesquisa o Ponto de Equil íbrio em quantidades para múltiplos 

produtos, conforme autores: 

Padoveze (2004, p.389) – “calcula-se primeiro a participação dos produtos no total de 

quantidades produzidas, obtendo-se o mix em percentual. Em seguida, aplica-se o percentual 

obtido nas margens de contribuição unitária, obtendo-se uma margem de contribuição unitária 

média. Com isso podemos utilizar a equação do ponto de equilíbrio em quantidade”. 

Jiambalvo (2002, p.89) – “o caso de múltiplos produtos é facilmente abordado pelo 

uso da média ponderada da margem de contribuição unitária ou pela média ponderada da 

margem de contribuição percentual” . 

Megliorini (2002, p.156) – “no entanto, quando se têm produtos diferentes com 

margens de contribuição diferentes, torna-se difícil a determinação do mix de produção e 

vendas no Ponto de Equilíbrio. Nesse caso, qualquer combinação que resulte em margem de 
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contribuição igual aos custos e despesas fixos proporciona o Ponto de Equilíbrio. Se for 

aumentada a quantidade de um dos produtos que compõe esse mix, deve-se reduzir o 

equivalente em margem de contribuição de outros produtos para manutenção do Ponto de 

Equilíbrio” . 

Horngren (2004, p.72) – “a análise CVL pode ser aplicada a uma empresa que produz 

produtos múltiplos contanto que o mix de produtos vendidos permaneça constante  à medida 

que o total de unidades vendidas muda. Não há um número singular de equilíbrio de unidades 

para uma empresa que produz produtos múltiplos” . 

Além dos autores acima, encontramos mais referências sobre o Ponto de Equilíbrio 

com múltiplos produtos conforme: 

1. Para Bruni e Fama (2002, pp. 253-254): 

Quando uma empresa produz um único produto, a obtenção do ponto de 
equilíbrio contábil, econômico ou financeiro é bastante simples, conforme 
demonstrado pelos exemplos anteriores. Quando são muitas as variedades e os 
tipos de produtos elaborados, porém, a obtenção do ponto de equilíbrio torna-se 
um pouco mais complexa. Nas situações em que se elabora mais de um produto 
ou serviço, a expressão do ponto de equilíbrio em quantidades diferentes e de 
produtos diferentes perde, em boa parte, seu sentido. A melhor forma de 
expressá-lo seria pela receita total de vendas.  

Imaginando o exemplo fictício de uma empresa que fabrica dois produtos, A e B, 
o lucro seria função das margens de contribuição percentuais individuais 
multipli cadas pelas quantidades estimadas de vendas em unidades monetárias 
somadas e, posteriormente, subtraídas dos gastos fixos. Algebricamente: 

Lucro = MargemContr 0/0 A x Vendas$A + MargemCont0/0B 

             Vendas$B – Gastos Fixos                  (2.5) 

Como no ponto de equilíbrio contábil o lucro seria nulo, tem-se que: 

Lucro = MargemContr 0/0 A x Vendas$A + MargemCont0/0B 

             Vendas$B = Gastos Fixos                              (2.6) 

Substituindo as margens e vendas individuais dos diferentes produtos por valores 
médios, a expressão (MargemContr0/0A x Vendas$A + MargemContr0/0B x 
VendasB) pode ser substituída por: 

Margem Contr 0/0 Média x Vendas$Totais = Gastos Fixos         (2.7) 

          Ou, o ponto de equilíbrio em unidades monetárias de vendas seria igual a: 

Vendas$ Totais = Gastos Fixos/ MargemContr 0/0 Média              (2.8) 

Em outras palavras, se uma empresa opera com diferentes produtos, a melhor 
forma de expressar o ponto de equilíbrio seria pela divisão dos gastos fixos por 
uma margem de contribuição média. Para obter a margem de contribuição média, 
basta multipli car as margens individuais pela participação percentual nas vendas e 
depois somar o resultado. 
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Para Wernke (2001, pp.55-56), quando descreve os benefícios do Ponto de Equilíbrio 

e suas limitações: 

Benefícios do ponto de equilíbrio – a utilização do ponto de equilíbrio e respectiva 
análise proporcionam diversos subsídios aos gerentes. Como toda análise de 
margem de contribuição, o ponto de equilíbrio também auxil ia a gestão de curto 
prazo da empresa. A informação do ponto de equilíbrio da companhia, tanto do 
total global, como por produto individual, é importante porque identifica o nível 
mínimo de atividade que a entidade ou cada divisão deve operar.  

O cálculo do ponto de equilíbrio atende às decisões empresariais relacionadas com: 

a) alteração do mix de vendas, tendo em vista o comportamento do mercado; 

b) alteração de políticas de vendas com relação a lançamentos de novos produtos; 

c) definição do mix de produtos, do nível de produção e preço do produto;  

d) responde a perguntas que exigem respostas rápidas, tais como: 

-  quantas unidades de produtos devem ser vendidas para se obter determinado 

montante de lucro? 

-   qual a influência de um desconto promocional nos preços de vendas? 

-  que acontecerá com o ponto de equilíbrio se determinada matéria-prima 

aumentar 20% e não tiver condições de ser repassada aos preços dos produtos? 

-  um aumento nos custos fixos (por exemplo: salários) terá qual influência no 

resultado da empresa? 

-  útil ao planejamento e controle de vendas e de resultados, etc”. 

Pelas vantagens citadas podem-se perceber as aplicações dessa ferramenta gerencial. 

Dispondo de tais informações, a gerência passa a contar com subsídios importantes para seu 

dia-a-dia administrativo, podendo fundamentar suas decisões com maior segurança.  

O autor ainda afirma: 

“Limitações do ponto de equilíbrio – “restrições ao ponto de equilíbrio devem 

ser consideradas sua utilização, devendo o gerente atentar para tal ocorrência. É evidente que 

é uma técnica para utilização em gestão de curto prazo. Não se pode pensar num 
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planejamento de longo prazo para uma empresa que não dê resultado positivo não remunere 

os detentores de suas fontes de recursos. 

Santos (1995), ao comentar as limitações da análise do ponto de equilíbrio, menciona 

que devem ser levados em consideração os seguintes pontos: 

a) variação de um componente: considerar mudança no preço sem a influência nos 

demais componentes; na realidade, quando muda um componente, muda outro; 

b) custos fixos e variáveis: geralmente o comportamento do custo fixo não é tão 

constante como mostra o gráfico do ponto de equilíbrio, e o custo variável tem 

certos aspectos que não variam sempre proporcionalmente ao volume; 

c) análise estatística: as dificuldades existentes na montagem dos dados para a análise 

não levam em consideração todo o dinamismo envolvido nas empresas e no dia-a-

dia dos negócios. A própria inflação é um fator de difícil controle dentro da 

análise, porque influencia completamente toda a evolução dos dados” . 

Constata-se, assim, que o Ponto de Equilíbrio possui limitações que devem ser  

consideradas pelo gestor em face do tipo de atividade e do horizonte de tempo da tomada de 

decisão na qual será empregado. Cabe ao analista de custos pesar os prós e contras em cada 

caso, verificando a conveniência ou não de usá-la na decisão a ser tomada. 

2.3.2. Outros Custos Para Tomada de Decisões 

A administração necessita dos custos apropriados e associados a cada uma delas, para 

decidir suas ações alternativas, encontramos conceitos básicos e muitos importantes para 

tomada de decisões que podem ser visto conforme situações de grandes autores: 

1) Sobre os Custos Diferenciais e Receitas Diferenciais: 

- (...) Custo diferencial é a diferença entre os custos de duas alternativas quaisquer, e 

a sua utilização é orientada para a tomada de decisões. Na tomada de decisões, é 

fundamental ter um sólido entendimento dos conceitos de custo diferencial, custo 

de oportunidade e custo inevitável, ou irrecuperável” Garrison e Noreen, (2001 

p.39); “Custo Diferencial é definido como a diferença entre o custo total de duas 

alternativas. É também chamado de custo relevante líquido” (Maher, 2001, p.467). 
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- Para Maher (2001, p.41) “Custos diferenciais e receitas diferenciais – custos e 

receitas, respectivamente, que se alternam em resposta a um curso de ação 

específico” (Garrison, 2001, p. 39) “A diferença entre as receitas de duas 

alternativas quaisquer é conhecida como receita diferencial” . 

2) Sobre os Custos Inevitáveis, Perdidos ou Irrecuperáveis (Sunk Cost): 

- Garrison, (2001, pp. 39) “(...) é o custo que já ocorreu e que não pode ser 

alterado por qualquer decisão de agora ou do futuro” .. Na opinião desses 

autores, Garrison e Noreen (2001, p. 40) como os custos irrecuperáveis não 

podem ser modificados, eles devem ser ignorados na tomada de decisão;  

- Para Martins (1996, p.260), “São valores já gastos no período, e mesmo que 

ainda não contabilizados totalmente como custos, o serão no futuro; por isso 

são irrelevantes para uma série de decisões, a não ser no que diz respeito a seus 

efeitos sobre  o fluxo de caixa, principalmente por sua influência na 

distribuição do imposto de renda ao longo dos exercícios.” Maher (2001, p. 

467) define Custos Irrecuperáveis como “um gasto realizado no passado, que 

não pode ser alterado por decisões presentes ou futuras” . Como exemplo de um 

custo irrecuperável, Maher (2001) cita o custo histórico de aquisição de 

mercadorias para revenda. Conforme o autor o custo histórico de um item nem 

sempre é irrelevante, contudo, a decisão de comprar um item para revender 

está relacionada com as informações a respeito tanto de seu custo como do 

provável preço de venda. Não obstante, se a mercadoria já foi adquirida, a 

saída de caixa (ou a promessa de pagamento) já ocorreu. Seu preço de 

aquisição representa um custo irrecuperável; embora seja relevante para o 

cálculo do lucro, é irrelevante para decisões posteriores. Convém notar que, 

para produtos que estão no giro dos negócios (alto giro dos estoques), essa 

afirmação parece-nos um tanto forte. No entanto, para alguns casos (estoque de 

difícil venda ou produtos adquiridos com preços elevados no passado), a idéia 

é aplicável; 

- Segundo Brimson (1996), para a tomada de decisões gerenciais, os custos 

perdidos têm dois significados distintos. O primeiro significado corresponde à 

definição contábil de valor contábil (residual) menos valor recuperado. O outro 

significado é de um custo incorrido no passado sendo, portanto, inaltevável, 

permanecendo constante para todas as decisões; 
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3) Sobre o Custo de Oportunidade: 

- De acordo com Martins (1996, p.249), “o custo de oportunidade tem sido 

conceituado costumeiramente de “econômico e não “não-contábil” , o que em si 

só explica, mas não justifica, o seu não muito uso em Contabil idade Geral de 

Custos” .  Segundo o autor, “o custo de oportunidade representa o quanto a 

empresa sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos 

numa alternativa ao invés de tê-lo aplicado em outra”; 

- Atkinson (2000, p. 365) define custo de oportunidade como a “quantia de lucro 

perdido quando a oportunidade proporcionada por uma alternativa é sacrificada 

pela escolha de outra”; 

- Segundo Leone (2000, p. 76), o custo de oportunidade é definido como “o 

valor do benefício que se deixa de ganhar quando, no processo decisório, se 

toma um caminho em detrimento de outro”. Para Leone (2000), na grande 

maioria dos casos, as diversas alternativas sempre têm seu custo de 

oportunidade, o qual será, normalmente, levado em consideração. Desse modo, 

os benefícios da alternativa rejeitada serão o custo de oportunidade da 

alternativa aceita; 

- Horngren (2000, p. 278) cita que: “os custos de oportunidade, raramente, são 

incorporados aos relatórios financeiros formais, por não implicarem 

recebimentos ou desembolsos de caixa. Os contadores costumam limitar a 

escrituração sistemática aos custos que acarretam desembolso imediato ou em 

futuro próximo. O registro histórico está limitado às alternativas selecionadas, 

ao invés das alternativas rejeitadas, porque, uma vez rejeitada, não há 

transações para registrar” ; 

- Hornegren (2000, p. 703) considera como Custo de Oportunidade  

“contribuição para o resultado abandonada (rejeitada) em razão da não 

utilização do melhor modo, de um recursos limitado” ; 

- Para Garrison e Noreen (2001, p.39), “custo de oportunidade é a vantagem 

potencial de que se abre mão quando uma alternativa é escolhida em vez de 

outra”. E, (2001, p.40) acrescentam que: 
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O Custo de oportunidade geralmente não figura nos registros 
contábeis de uma organização, mas ele é um custo que precisa ser 
explicitamente levado em conta em qualquer decisão que um gerente 
tome. Praticamente toda alternativa tem um custo de oportunidade que 
lhe é associada.          

- Maher (2001, p. 64) considera Custo de Oportunidade “o benefício perdido 

pela não aplicação de recursos na melhor alternativa seguinte”; 

2.3.3. Determinação do Preço de Venda 

Segundo Sardinha (1995, p. 4-9), “a longo prazo, a sobrevivência de uma organização 

está sempre atrelada à escolha de uma política de preço” . Com isto, é de vital importância que 

se tenha uma avaliação adequada quanto as variáveis que atuam no macroambiente. 

Vislumbrando quanto a ótica do consumidor, observa-se que algumas alternativas são 

decisivas sobre preço de um produto: “ o preço da concorrência”, ou “quanto se deseja pagar 

pelo produto”? 

Nem sempre as afirmações acima são verdadeiras, porém não podemos afirmar que 

estejam erradas, a decisão quanto a preço de um produto, as duas alternativas serão relevantes 

na decisão final. Fora isso, existem dificuldades as quais são incrementadas pela decisão final 

do consumidor, que é adquirir o produto pelo menor preço possível. Porém, a definir “menor 

preço possível” é muito complexa. O consumidor de um produto diferenciado não deseja 

pagar um preço inferior ao de um produto de menor qualidade, quando considera que aquele 

outro produto possui como diferencial a qualidade superior. 

Assim, quando nos referimos a dinâmica de aperfeiçoamento de um produto, Sardinha 

(1995, p.15)  “a sobrevivência a longo prazo de uma organização é sempre ameaçada pela 

escolha errada de uma política de preço, resultante de uma avaliação inadequada sobre as  

variáveis do macroambiente”  

 

Para Sardinha (1995), a maneira mais comum de se calcular o preço de venda baseia-

se do princípio do mark-up, que é calculado adicionando-se uma margem de lucro ao custo do 

produto. O preço de venda de um produto é definido pela fórmula: 

Preço do Produto = Custo do Produto + (Custo do Produto x Porcentagem) (2.9) 
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 ou, 

Preço do Produto = Custo do Produto x (1 + Porcentagem) (2.10) 

Podemos perceber que a porcentagem é o mark-up ou margem de lucro, para tanto 

margem de lucro cobrirá todas as despesas ainda não incluídas nos custos do produto, e 

permitir um razoável retorno para os investidores. 

Segundo Santos (1995, p.134), mark-up é definido como um índice aplicado sobre o 

custo de um bem ou serviço para a formação do preço de venda, tendo por finalidade cobrir as 

seguintes contas: 

- Impostos sobre vendas; 

- Taxas variáveis sobre vendas; 

- Despesas administrativas fixas; 

- Despesas de vendas fixas; 

- Custos indiretos de produção fixos; 

- Lucro. 

Segundo Sardinha (1995, pp.120-121), os seguintes métodos para a formação de 

preços são adotados pelas empresas: 

- Método baseado no custo da mercadoria: conceituado como o mais comum na 

prática dos negócios, pressupõe: se a base for o custo total, a  margem adicionada 

deve ser suficiente para cobrir os lucros desejados pela empresa. Se a base for os 

custos e despesas variáveis, a margem adicionada deve cobrir, além dos lucros, os 

custos fixos. 

- Método baseado nas decisões das empresas concorrentes: neste caso, qualquer 

método de determinação de preços deve ser comparado com os preços das 

empresas concorrentes, que por ventura existam no mercado. Esse método possui o 

seguinte desdobramento: 
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- método do preço concorrente: adotado para os casos de produtos vendidos a 

um mesmo preço por todos os concorrentes; 

- método da limitação de preços: baseado na previsão em que os mesmos preços 

sejam adotados por uma empresa concorrente selecionada no mercado; 

- método dos preços agressivos: este método ocorre quando um grupo de 

empresas concorrentes estabelece a tendência de uma redução drástica de 

preços até serem atingidos, em certos casos, níveis economicamente 

injustificáveis abaixo do custo das mercadorias; 

- métodos de preços promocionais: caracteriza a situação em que as empresas 

oferecem certas mercadorias (caso típico de supermercados) a preços 

tentadores com o intuito de atrair o público para o local de vendas. Dessa 

forma, conseguem intensificar o tráfego de clientes potenciais, estimulando as 

vendas de outros artigos a preços normais. 

- métodos baseado nas características do mercado: este método exige o 

conhecimento profundo do mercado por parte da empresa. Este conhecimento 

permite ao administrador decidir se venderá ou não um determinado produto a 

um preço mais alto ou mais baixo, de modo que se possa atrair ou desestimular 

uma determinada classe econômica. 

Sardinha (1995, p.75-76), ainda ressalta a importância do custo unitário de um 

produto, entre várias razões: 

- primeiro, por ser utili zado para valorar o estoque, que é um dos itens dos 

Demonstrativos Financeiros. 

- em segundo lugar, o custo de cada unidade vendida é transferido da conta 

Estoque para a conta Custo das Mercadorias Vendidas, conta esta que deduz 

seu valor da conta Receita para determinar o lucro. 

- Finalmente, a administração necessita do custo unitário de um produto para 

ajudá-la em várias decisões. 



Capítulo II                                                                             Referencial Teórico 

 43 

Continuando a importância do custo unitário, Sardinha (1995, p.76) diz que sem ele 

seria difícil determinar o preço de venda de um produto, visto que o seu conhecimento é de 

importância vital a certas decisões especiais, como: 

- Eliminar ou acrescentar linha de produto; 

- Produzir ou comprar componentes para produção; 

- Expandir ou reduzir operações; 

- Aceitar pedidos especiais a preços diferentes dos tabelados; 

- Determinar o preço de uma concorrência e; 

- Servir como sinalizador de problemas a serem discutidos em programas de 

Controle de Qualidade Total. 

Sobre a abordagem por absorção, segundo Sardinha (1995) sua principal diferença é 

encontrada na empresa industrial, pois os custos variáveis mais os custos fixos de produção 

são apropriados ao produto. A respeito da simplicidade cita o autor uma série de argumentos 

contra o método que apresentamos a seguir: 

- O método não considera a demanda pelo produto; é possível que não existam 

consumidores dispostos a pagar o preço computado pela firma. 

- O método não considera a competição. Se seu emprego for irracional e rígido, 

a empresa pode perder oportunidades de negócios; se esta não aceitar a 

proposta que gerará um aumento de seus lucros, pode ficar vulnerável perante 

os concorrentes. 

- Quaisquer métodos empregados para alocar os custos indiretos de fabricação 

são arbitrários e podem ser irrealistas; é difícil mostrar as relações causa e 

efeito entre os custos alocados e a maioria dos produtos. 

Com respeito a abordagem por contribuição afirma Sardinha (1995, p.78): 

A utili zação da abordagem por contribuição permite que a empresa, em circunstância 
específica, considere e responda aos pedidos individuais de maneira apropriada. Pois 
nos períodos em que a demanda é alta, a decisão quanto à produção e à 
comercialização deverá recair sobre os produtos que propiciem uma maior margem de 
contribuição; por sua vez, para os períodos de baixa demanda, a informação por 
contribuição permite que se saiba o limite máximo a que a firma poderá reduzir o 
preço do produto a fim de conseguir qualquer contribuição para o negócio” . 
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Segundo Bernardi (2004, p.130) – “Mark-up é um método básico e elementar no qual, 

com base na estrutura de custos e despesas e do lucro desejado, aplica-se um fator, marcador 

ou multiplicador, formando-se o preço. Dessa forma, o preço cobrirá todos os custos, 

despesas, impostos e terá como residual o lucro de vendas desejado” . 

Em relação ao processo de formação de preços, Bruni e Famá (2002, p. 311-312) 

afirmam alguns dos principais objetivos podem ser apresentados, como “proporcionar, a 

longo prazo, o maior lucro possível: a empresa consistiria em uma entidade que deveria 

buscar sua perpetuidade. Políticas de preços de curto prazo, voltadas para a maximização dos 

lucros, devem ser utili zadas somente em condições especiais; 

- permitir a maximização lucrativa da participação de mercado: não apenas o 

faturamento deveria ser aumentado, mas também os lucros das vendas. Algumas 

razões contribuem com efeitos negativos sobre os lucros: excesso de estoques, 

fluxo de caixa negativo, concorrência agressiva, sazonalidade etc; 

- maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidade e desperdícios 

operacionais: os preços devem considerar a capacidade de atendimento aos 

clientes – preços baixos podem ocasionar elevação de vendas e a não-capacidade 

da manutenção de qualidade do atendimento ou dos prazos de entrega. Por outro 

lado, preços elevados reduzem vendas, podendo ocasionar ociosidade da estrutura 

de produção e de pessoal; 

- maximizar o capital empregado para perpetuar os negócios de modo auto-

sustentado: o retorno do capital dá-se por meio de lucros auferidos ao longo do 

tempo. Assim, somente por meio da correta fixação e mensuração dos preços de 

venda é possível assegurar o correto retorno do investimento efetuado”. 

Ainda Brune e Famá (2002, p.312) descrevem os métodos genéricos de formação de 

preços, como segue: 

Diversas razões poderiam ser apresentadas como justificativas ao emprego do 
método de definição de preços  com base nos custos: simplicidade – 
ajustando preços a custos, não é necessário preocupar-se com ajuste em 
função da demanda, segurança – vendedores são mais seguros quanto a 
custos incorridos do que a aspectos relativos à demanda e a mercado 
consumidor, justiça – muitos acreditam que o preço acima dos custos é mais 
justo tanto para consumidores, quanto para vendedores, que obtêm um 
retorno justo por seus investimentos, sem tirar vantagens do mercado quando 
ocorrem elevações de demanda.  
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo, descrevemos a metodologia adotada para esta dissertação bem 

como os critérios utili zados para a elaboração da mesma. 

Para conclusão do trabalho, iniciamos com as seguintes questões: 

1. Como a entidade em estudo registra os fatos contábeis, referentes ao 

seu processo organizacional? 

2. Quais os critérios utilizados pela mesma, para apropriar e reconhecer 

os gastos da entidade, bem como, os sistemas de apuração de custos? 

3. Qual a importância da análise do custo/volume/lucro para a mesma, 

na tomada de decisão? 

4. Como se encontra a referida entidade, após a implantação do modelo 

proposto? 

Com o objetivo de realizar o trabalho na instituição em estudo, procedeu-se a uma 

revisão bibliográfica para identificação dos conceitos exigidos para o estudo de caso. No 

nosso caso a revisão foi basicamente elaborada na bibliografia disponível nos livros didáticos. 

A pesquisa ora efetuada é resultante de um estudo de caso exploratório, pois o estudo 

feito requer um conhecimento sobre o assunto e propor um modelo. 

Quanto ao planejamento de pesquisas exploratórias, Gil (1991, p. 45) afirma que 

embora esse planejamento seja bastante flexível, na maioria dos casos, assume forma de 

pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. Ainda segundo esse autor Gil , (1991, p.48), o 

delineamento da pesquisa trata-se do seu planejamento em sua dimensão mais ampla, 

envolvendo tanto a previsão de análise quanto à diagramação, coletas de dados e 

interpretação. Sendo a coleta de dados o procedimento mais importante para identificação de 

um delineamento. 

Sobre o delineamento do estudo de caso, Gil (1991, p.121) descreve as seguintes 

fases: 

a) Delimitação da Unidade-Caso; 
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b) Coleta de Dados; 

c) Análise e Interpretação dos Dados e 

d) Redação do Relatório. 

Para Yin (2001, p.42) os componentes no delineamento do estudo de caso são os 

seguintes:  

a) As questões de um estudo; 

b) Suas proposições, se houver; 

c) Sua (s) unidade (s) de análise (s); 

d) A lógica que une os dados às proposições e (e) os critérios para se interpretar as 

descobertas.  

A realização do estudo de caso consistiu nas seguintes etapas: 

- Entrevistas com a Diretoria da Instituição; 

- Entrevistas com Empregados de staff, para compreender o sistema de 

informação ora desenvolvido na mesma; 

- Entrevistas com respectivos Coordenadores de Departamentos, bem como a 

Coordenação Geral; 

- Análise dos relatórios gerenciais, planilhas de custos, mapa dos preços das 

mensalidades, as referidas demonstrações contábeis; 

- Análise da qualidade das informações utilizadas para a tomada de decisão; 

- Desenvolvimento do estudo de caso. 

3.1 COLETA DE DADOS 

Para Gil (1991, p.122) coleta de dados para o estudo de caso é feita através de vários 

procedimentos sendo os mais usuais: a observação, a análise de documentos, entrevistas. 
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A técnica de observação segundo Yin (2001, pp.115-116) poderá ser feita uma 

observação direta, que se dará na visita a Instituição ou seja, o local escolhido para o estudo 

de caso. E a observação participante que é uma modalidade na qual o pesquisador é sujeito 

ativo da ação. 

Os dados do estudo foram coletados através das seguintes fontes: entrevistas, 

documentos, registros de arquivo e observação direta. 

Sobre dados obtidos na pesquisa, Yin (2001, pp. 5-56) recomenda os seguintes testes 

para assegurar qualidade de qualquer pesquisa social, entre as quais se incluem os estudos de 

casos: 

- Validade do constructo: estabelecer medidas operacionais corretas para os 

conceitos que estão sob estudo. 

- Validade interna (apenas para estudos explanatórios ou causais, e não para 

estudos descritivos ou exploratórios): estabelecer uma relação causal, por meio da 

qual são mostradas certas condições que levem as outras condições, diferenciada de 

relações espúrias; 

- Validade externa: estabelecer o domínio ao qual as descobertas de um estudo 

podem ser generalizadas; 

- Confiabil idade: demonstrar que as operações de um estudo – como os 

procedimentos de coleta de dados – podem ser repetidas, apresentando os mesmos 

resultados. 

 Sobre a coleta de dados salientamos que inicialmente foram requeridas uma lista de 

informações para o estudo de caso, como segue:  

- Informações sobre a empresa (como é sua estrutura organizacional, funcional); 

- Informações sobre os sistemas gerenciais de custos adotado pela mesma; 

- Lista de cursos ofertados, bem como serviços que a instituição presta como todo; 

- Informações sobre atual concorrência de mercado; 

- Informações sobre o esquema do modelo de gestão da instituição. 
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Vamos salientar que as entrevistas foram do tipo “aberta”, para facilitar o 

pesquisador a solicitação de opiniões e fatos sobre a instituição, para o mesmo foi utilizado 

um questionário específico. 

3.2 Análise e Interpretação de Dados 

Segundo Gil (1991, p.123), “para o estudo de caso ao contrário do que ocorre com os 

levantamentos e os estudos experimentais, não se pode falar em etapas que devem ser 

observadas no processo de análise e interpretação dos dados. E acrescenta que isso tende a 

provocar duas situações distintas, mas igualmente desfavoráveis para a pesquisa: 

- finalizar a pesquisa com a simples apresentação dos dados coletados ou 

- partir dos dados diretamente para a interpretação, ou seja, para a procura dos mais 

amplos significados que os dados possam ter” . 

Em posse dos dados requeridos, passou-se a aplicação das técnicas de documentação, 

entrevistas, observação do pesquisador, verificação dos registros em arquivos, e procedeu-se 

na  fase de análise e interpretação verificando as seguintes atividades: 

- identificação da Instituição e sua estrutura; 

- identificação do sistema de custos utili zados; 

- análise das demonstrações contábeis do período pesquisado; 

- análise dos relatórios de custos e gerenciais; 

- análise do sistema de informações gerenciais. 

Concluída a análise foi elaborado a aplicação da análise do custo/volume/lucro para a 

instituição em estudo. 
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4. O ESTUDO DE CASO 

O presente capítulo, descreve o estudo de caso elaborado em uma Instituição de 

Ensino Superior Particular. A Instituição de Ensino será identificada pelo nome fictício de 

“ Faculdade do Conhecimento” , para resguardar a confidencialidade das informações 

obtidas. Tomamos também o cuidado de não revelar os cursos oferecidos pela mesma, para 

melhor preservação da sua identidade. Por isso os cursos oferecidos pela “ Faculdade do 

Conhecimento”  serão denominados de “ Conhecimento 1”, “ Conhecimento 2” e 

“ Conhecimento 3”. 

A “Faculdade do Conhecimento” é uma instituição de Ensino Superior de pequeno 

porte localizada no interior do Estado de Pernambuco, tem quatro anos de existência, oferece 

três cursos, todos eles de graduação. 

O corpo docente da mesma é composto de 56 (cinqüenta e seis) professores, sendo 

eles Especialistas, Mestres e Doutores. Em torno de 90% dos professores não residem na 

cidade onde está localizada a instituição, se deslocando diariamente para a  “Faculdade do 

Conhecimento” . A remuneração dos mesmos é fixada de acordo com sua titulação. 

O quadro discente é composto de 980 (novecentos e oitenta) alunos, sendo 318 

(trezentos e dezoito) no curso Conhecimento 1, 341 (trezentos e quarenta e um) no curso 

Conhecimento 2, 321 (trezentos e vinte e um) no Conhecimento 3. 

Os cursos têm uma duração mínima de 4 (quatro) anos distribuídos em 8 (oito) 

períodos e limite de seis anos ou 12 (doze) meses semestres letivos. 

A Faculdade Conhecimento tem na região várias Instituições de Ensino Superior 

Particular que concorrem acirradamente. Mesmo assim encontramos alunos de 8 (oito) 

municípios, inclusive do Grande Recife. 

O estudo de caso foi desenvolvido nas dependências da Faculdade do Conhecimento, 

onde inicialmente foi realizada uma reunião com o Diretor Presidente, para os 

esclarecimentos necessários a  pesquisa. Ficou acordado que os demais funcionários 

colaborariam  com o estudo . Após a reunião, através de um ofício ficou oficializada a 

pesquisa e que os funcionários, coordenadores, coordenador geral, e os gerentes de setores 

participassem ativamente. 
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4.1 Coleta de Dados 

Foram coletados os dados para pesquisa, após o Diretor Presidente disponibil izar 

uma sala para os trabalhos, e o pesquisador ficou com a guarda dos documentos bem como 

das chaves da sala. 

O responsável pelos registros da contabili dade é um profissional autônomo, que tem o 

curso de Técnico de Contabil idade e está devidamente registrado no respectivo Conselho. 

Portanto esse profissional não está todos os dias na empresa, porém em se tratando da 

pesquisa e do grau de importância o mesmo esteve presente a fim de auxil iar nos trabalhos 

desenvolvidos. 

O procedimento de coleta dos dados foi a observação direta, as entrevistas, as 

reuniões, as consultas a vários documentos, ao sistema informatizado. Esses foram 

basicamente os principais instrumentos de coleta de dados necessários ao desenvolvimento do 

estudo de caso. 

Com relação às entrevistas, optou-se pela forma “aberta”, na qual o pesquisador 

solicitou aos entrevistados a apresentação de fatos e suas opiniões a eles relacionados. 

Os questionários foram aplicados ao Diretor Presidente, ao Gerente 

Administrativo/Financeiro, ao Chefe do Departamento Pessoal, ao responsável pelas contas a 

pagar e receber, aos Coordenadores dos Cursos, a Coordenação Geral. 

Os dados obtidos nas entrevistas foram os seguintes: 

- informações gerais sobre a empresa; 

- relação dos centros de custos; 

- relatórios econômicos e financeiros mensais; 

- informações sobre qual método utili zado para apropriar as despesas e custos da                             

instituição; 

- informações dos gastos gerais da mesma; 

- o número de profissionais das atividades meios e fins; 
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- o número de alunos matriculados; 

- o número de alunos em inadimplência; 

- informações como utiliza os conhecimento de custos para uma tomada de decisão; 

Outras informações serão omitidas para não faltar com o princípio da ética, entretanto 

no desenvolvimento do trabalho, iremos relatar na fase de análise e interpretação dos dados de 

uma forma indireta e também serão utilizados valores apenas para ilustrar o estudo de caso. 

Acreditamos que tais informações não irão prejudicar o desenvolvimento do estudo. 

4.2  O Desenvolvimento do Estudo de Caso 

4.2.1 Análise dos Custos da Empresa. 

A empresa tem um relatório de gastos que descreve todos os custos e despesas do 

período por departamentos. 

Neste relatório são identificados os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis inseridos 

no processo organizacional. São discriminados  os custos pelas atividades fins e meios, 

ficando assim separados por departamentos e mais fácil de controlar os gastos do período. 

Entende-se por atividades fim as que concentram as atividades de ensino, a pesquisa e 

a extensão que constitui os objetivos primordiais da instituição de ensino. Trata-se dos 

serviços específicos de ensino, pesquisa e extensão, cujos “produtos” principais são: alunos 

formados, a pesquisa concluída e a extensão efetuada num determinado período. Em um 

sentido mais amplo atende a todos os “produtos” operacionais gerados pela faculdade. 

A atividades fim, que é considerada como custo acadêmico, que consiste em custos 

diretos e indiretos, como também fixos e variáveis. 

Assim sendo, os custos indiretos da atividade fim, são considerados os que 

complementam a atividade essencial acadêmica, incorridos de forma indireta ou geral, 

beneficiando, dessa forma, todos os serviços prestados pela instituição. Exemplos de insumos  

gerados pela atividade acadêmica, que  são necessários para a obtenção do serviço final, mas 

não tem qualquer relação direta com o mesmo: coordenação geral, limpeza do departamento, 

água, luz elétrica e outros gastos comuns a duas disciplinas. 
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A atividade meio, considerada custo administrativo, além dos custos dos serviços 

essenciais para a atividade acadêmica, a faculdade incorre em custos de períodos, que são 

propriamente as despesas complementares de natureza não acadêmica. Essas despesas ou 

custos são absorvidos na sua essencialidade para apuração dos custos dos serviços da 

instituição. 

Em continuação às atividades meio são considerados custos indiretos dos serviços 

de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, trata-se de custos comuns, incorridos fora, 

porém bem próximo aos departamentos. Assim sendo, esses gastos que correspondem aos 

custos indiretos dos serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão são incorridos em 

órgãos considerados semi-acadêmicos que prestam direta, intensamente e 

simultaneamente serviços. Exemplificando, Biblioteca, Núcleo de Estágio. Estes  devem 

ser rateados aos departamentos que foram beneficiados. 

Os custos indiretos dos serviços de apoio geral, considerados com atividades meio, 

são identificados como atividades dos órgãos complementares de natureza técnico-

administrativa.Também identificados como os serviços de apoio, por exemplo serviços de 

telefonia, limpeza, vigilância, manutenção de prédios, transportes, manutenção dos bens 

móveis, gráfica e os prestados pelos departamentos de pessoal, de contabilidade e finanças 

e de material e patrimônio. 

Os custos indiretos da administração central, incluem a própria administração da 

faculdade, como assessoria do Diretor, pessoal, material de consumo e demais serviços 

nele alocados. 

4.2.2. Análise dos Preços das Mensalidades 

Ao analisar os preços das mensalidades, verificamos que as mesmas são iguais para 

todos os cursos oferecidos pela instituição. Preços esses inferiores aos oferecidos pela maior 

concorrente que se tem na região. 

Veja-se como se formula o preço das mensalidades, ou seja, como é calculado o 

mesmo. 

A formação do preço das mensalidades, conforme contato com o Diretor, é orientada 

para o mercado, visando às condições financeiras da região em que se encontra a instituição, 

vale salientar que a mesma está localizada em uma área de poucos recursos. 
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A metodologia de formação de preços, é a seguinte: 

- observam-se as mensalidades que o mercado têm; então, mediante a comparação 

de preço de mensalidade obtido a partir do seu custo acrescido de um markup e 

dos preços praticados pelos concorrentes, determina-se o preço da mensalidade.  

- Os cálculos efetuados para ilustrar a análise da aplicação do trabalho em estudo, 

foram da seguinte forma: 

(Custo fixo por unidade  +  Custo variável por unidade )  + Markup =  

Mensalidade. 

4.2.3. Análise da Quantidade de Alunos 

Foi coletado junto á instituição, a distribuição dos alunos matriculados por curso e por 

período no ano, observando-se, como parâmetro, a média dos últimos 3 (três) anos letivos 

cujo comportamento é equivalente ao semestre analisado, obtendo os seguintes quantitativos 

do corpo discente (Tabela 1): 

Tabela 1 –Alunos Matriculados por Curso/período. 

 PERÍODOS  

CURSOS 1O. 2O. 3O. 4O. 5O. 6O. 7O. 8O. TOTAL 

Conhecimento 1 50 48 45 40 38 36 34 27 318 

Conhecimento 2 50 50 48 44 42 39 35 33 341 

Conhecimento 3 50 50 45 42 38 34 32 30 321 

Totais...  150 148 138 126 113 118 101 90 980 

Fonte: dados fornecidos pela IES 

Verificamos na pesquisa que a capacidade total de absorção é de 1.200 (um mil e 

duzentos) alunos distribuídos igualitariamente pelos cursos oferecidos, uma média de 400 

alunos por curso oferecidos. 

 Existe uma capacidade ociosa que é fruto de uma normalidade vivida pelas instituições   

que pode ser considerada desistências e trancamento de matricula. 

A tabela acima será uma das bases de comparação quando calcularmos o ponto de 

equilíbrio, e é de fundamental importância para o cálculo da receita e da margem de 

segurança, totais, por período, por curso, que é imprescindível a uma melhor compreensão 

do objeto do estudo de caso. 
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Analisando a tabela acima verificamos que o “Curso Conhecimento 1” tem no 

semestre o número de alunos matriculados de 318, o “Curso conhecimento 2” tem 341 

alunos matriculados enquanto que o “Curso Conhecimento 3” tem 321 alunos 

matriculados. 

Os gastos variáveis são compostos de materiais pedagógicos, materiais de 

expedientes e outros gastos, como cartão magnético de acesso ao campus e às 

dependências da Instituição, disquetes, etc e os custo fixos representam os gastos que 

foram segregados em identificáveis e não-identificáveis, assim distribuídos aos 

departamentos considerados afins e departamentos meios.  

Os custos identificáveis foram todos custos considerados reconhecidos aos 

departamentos e os não-identificáveis pela sua própria natureza não consegue alocar aos 

departamentos. 

A tabela a seguir, demonstra os gastos variáveis, como descrito anteriormente, e 

assim distribuídos aos departamentos fins: 

Tabela 4.2. Custos Variáveis: conhecimento 1 

RUBRICA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Mat. Expediente 4,85 1.542,30 

Mat. Pedagógico 3,25 1.033,50 

Outros Gastos 2,84 903,12 

Fonte: Dados coletados na instituição 

Tabela 4.3. Custos Variáveis: conhecimento 2 

RUBRICA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Mat. Expediente 4,85 1.653,85 

Mat. Pedagógico 3,25 1.108,25 

Outros Gastos 2,84 968,44 

Fonte: Dados coletados na instituição 

Tabela 4.4. Custos Variáveis: conhecimento 3 

RUBRICA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Mat. Expediente 4,85 1.556,85 

Mat. Pedagógico 3,25 1.043,25 

Outros Gastos 2,84 911,64 

Fonte: Dados coletados na instituição 
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Os custos fixos da instituição, foram segmentados por departamentos fins e meios, 

estão dispostos na tabela abaixo, para efeito deste trabalho, simpli ficados nas principais 

rubricas, como segue: 

Tabela 4.5. Custos Fixos: conhecimento 1 

GASTOS DEPTO. FINS 

Salários e Encargos 6.340,08 

Depreciação........... 392,00 

Energia Elétrica 1.105,00 

Telefone 206,00 

Transportes............ 3.387,16 

Honorários............. 1.100,00 

Outros.................... 1.940,00 

Total Mensal... 14.470,24 

Fonte: Dados coletados na instituição 
 

Tabela 4.6. Custos Fixos: conhecimento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DEPTO. FINS 

Salários e Encargos 6.340,08 

Depreciação........... 392,00 

Energia Elétrica 1.150,00 

Telefone 385,00 

Transportes............ 1.563,18 

Honorários............. 1.100,00 

Viagens e Repres... 15.500,00 

Outros.................... 1.840,00 

Total Mensal... 28.270,26 

Fonte: Dados coletados na instituição 

GASTOS DEPTO. FINS 

Salários e Encargos 6.340,08 

Depreciação........... 392,00 

Energia Elétrica 990,00 

Telefone 240,00 

Transportes............ 1.563,18 

Honorários............. 1.100,00 

Outros.................... 1.970,00 

Total Mensal... 12.595,26 

Fonte: Dados coletados na instituição 
 

Tabela 4.7 Custos Fixos: conhecimento 3 
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Os salários e encargos compreendem os gastos com todo material das atividades meios 

e atividades fins, segregados por departamentos de modo a fornecer subsídio ao propósito do 

estudo de caso. As quotas de depreciação foram consideradas as praticadas pela instituição e 

obedeceu às disposições legais e seus valores não são relevantes para a modificação do 

método aplicado. 

Os gastos com  a rubrica de manutenção referem-se aos valores com conservação, 

limpeza, reparos das instalações, móveis e imóveis e equipamentos etc. 

Os gastos com transportes são para os deslocamentos dos funcionários, principalmente 

dos professores até a sede da instituição. Com relação às despesas com viagens e 

representações são conseqüências de viagens da direção e dos alunos e professores em aulas 

práticas que ocorrem fora da instituição. 

4.2.4. O Cálculo da Margem de Contribuição 

O cálculo da margem de contribuição é de fundamental importância para a análise 

do custo/volume/lucro, sendo uma demonstração se é viável e suficiente para a cobertura 

dos custos fixos e geração de lucros. 

No caso desta pesquisa, a margem de contribuição evidencia em quanto, o valor da 

mensalidade, é diminuída dos seus custos e despesas variáveis, contribui para a formação 

do resultado e para cobertura dos gastos fixos. 

No nosso modelo calculou-se  a margem de contribuição unitária, total e por curso 

para avaliação analítica do mix de serviços oferecidos, utilizando-se dos dados expressos 

nas tabelas, já descritas acima, e o valor da mensalidade de R$ 210, 00 (duzentos e dez) 

única para os três cursos oferecidos, como demonstra na tabela 4 abaixo: 

Tabela 4.8. Margens de Contribuições: Curso Conhecimento 1 

 UNIT TOTAL 

Receita Bruta   

   Mensalidades......... 210,00 66780,00 

   Deduções  (21,46) 6.824,28 

Receita L íquida....... 188,54 59.955,72 

   Custos Variáveis.... (10,94) 3.478,92 

Margem de Contr ibuição 177,60 56.476,80 

Fonte: Dados coletados na instituição 
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Tabela 4.9. Margens de Contribuições: Curso Conhecimento 2 

 UNIT TOTAL 

Receita Bruta   

   Mensalidades......... 210,00 71.610,00 

   Deduções  (21,46) (7.317,86) 

Receita Líquida....... 188,54 64.292,14 

   Custos Variáveis.... (10,94) (3.730,54) 

Margem de Contr ibuição 177,60 60.561,60 

Fonte: Dados coletados na instituição 

Tabela 4.10. Margens de Contribuições: Curso Conhecimento 3 

 UNIT TOTAL 

Receita Bruta   

   Mensalidades......... 210,00 67.410,00 

   Deduções  (21,46) (6.888,66) 

Receita Líquida....... 188,54 60.521,34 

   Custos Variáveis.... (10,94) (3.511,74) 

Margem de Contr ibuição 177,60 57.009,60 

Fonte: Dados coletados na instituição 

4.2.5. Cálculo do Ponto de Equilíbrio 

 Sabendo que os gastos fixos devem ser cobertos pela margem de contribuição, 

não teria muito sentido calcular o ponto de equilíbrio por segmento quando neste caso não 

temos conhecimento dos gastos fixos totais, foi utilizada a metodologia de se considerar os 

gastos fixos identificáveis para obtenção da margem de contribuição e calcular ponto de 

equilíbrio do custo, considerando também os gastos fixos não-identificáveis como se fosse de 

responsabil idade do centro de investimento, assim sendo, foram somados, uma margem de 

lucro desejada para financiar os devidos centros de atividades meios. Como segue abaixo, o 

cálculo dos pontos de equilíbrios dos respectivos cursos em estudo:  

4.2.5.1 Cálculo do Ponto de Equilíbrio Contábil 

Tabela 4.11. Ponto de equilíbrio: curso conhecimento 1 

GASTOS 
VALORES 

TOTAIS 

PONTO DE 

EQUILÍBRIO 

Gastos Fixos 14.460,24  

Lucro Desejado 19.146,22  

Total 33.606,46  

Margem de Contribuição 177,60 189 

Fonte: Dados coletados na instituição 
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Tabela 4.12. Ponto de equilíbrio: curso conhecimento 2 

GASTOS 
VALORES 

TOTAIS 

PONTO DE EQUILÍBRIO 

Gastos Fixos 12.595,26  

Lucro Desejado 17.458,72  

Total 30.053,98  

Margem de Contribuição 177,60 169 

Fonte: Dados coletados na instituição 

 

Tabela 4.13. Ponto de equilíbrio: curso conhecimento 3 

GASTOS 
VALORES 

TOTAIS 

PONTO DE EQUILÍBRIO 

Gastos Fixos 28.270,26  

Lucro Desejado 28.297,40  

Total 56.567,66  

Margem de Contribuição 177,60 318 

Fonte: Dados coletados na instituição 

 Inicialmente, por motivos de simpli ficação, não foi considerado acima, no 

ponto de equilíbrio, as últimas duas casas decimais.  

 O ponto de equilíbrio total da instituição é de 676 alunos matriculados, que é o 

somatório dos cursos: “Conhecimento 1” 189 alunos, “Conhecimento 2” 169 alunos e 

“Conhecimento 3”  318.  

4.2.5.2. Cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico  

Foram considerados para esse cálculo os valores já descritos até então e também uma 

margem de retorno de 10% sobre os gastos gerais.   Ficou assim configurado o ponto de 

equilíbrio econômico para os três cursos:  

- Para o Curso Conhecimento 1 um ponto de equilíbrio econômico de 208 

- Para o Curso Conhecimento 2 um ponto de equilíbrio econômico de 186 

- Para o Curso Conhecimento 3 um ponto de equilíbrio econômico de 350. 

No Ponto de Equilíbrio Econômico total é de 744 alunos em toda Instituição de 

Ensino, e analisando com a Margem de Segurança seria de 236 alunos. 

Consideração a ser feita é que desprezou-se as últimas duas casas decimais. 
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4.2.5.3. Cálculo do Ponto de Equilíbrio Financeiro 

Para o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro foram considerados os valores já 

descritos até então e também um valor sobre os gastos gerais, encontrados na nossa pesquisa, 

que pode ser considerado como valores não desembolsáveis. Ficou assim configurado o ponto 

de equilíbrio financeiro para os três cursos:  

- Para o Curso Conhecimento 1 um ponto de equilíbrio econômico de 132. 

- Para o Curso Conhecimento 2 um ponto de equilíbrio econômico de 117. 

- Para o Curso Conhecimento 3 um ponto de equilíbrio econômico de 228. 

Considerações a serem feitas é que desprezamos as últimas duas casas decimais. 

4.2.6. Cálculo da Margem de Segurança 

A margem de segurança total da instituição é de 304 alunos, assim distribuídos por 

cursos: “Conhecimento 1” 129 alunos, “Conhecimento 2” 172 alunos  e “Conhecimento 3” 3 

alunos. Verificamos em uma breve análise que o Curso Conhecimento 3 é o que tem a menor 

margem de segurança, em pesquisa realizada na instituição, detectou que o mesmo requer 

maiores recursos por se tratar de um curso com aulas bastante práticas. Porém, todos os cursos 

oferecidos pela instituição são superavitários com relação à análise.  

Ainda na pesquisa conseguimos identificar um índice total de inadimplência, em torno 

de 17% dos alunos matriculados nos três cursos, não foi possível identificar os mesmos por 

curso já que os registros da instituição não controla por curso e sim por alunos sem determinar 

o curso. Analisando os números acima descritos podemos refletir que levando em 

consideração o índice total de inadimplência seria de 166 alunos, teríamos uma Margem de 

Segurança de 138 alunos. 

4.2.7 Grau de Alavancagem Operacional 

Calculando a alavancagem operacional, como sendo a margem de contribuição 

dividida pelo lucro líquido, como segue abaixo: 

- Para o Curso Conhecimento 1 um ponto de equilíbrio econômico de 2,34. 

- Para o Curso Conhecimento 2 um ponto de equilíbrio econômico de 1,99. 

- Para o Curso Conhecimento 3 um ponto de equilíbrio econômico de 8,53. 
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5. CONCLUSÕES, LIMI TAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 O referido capítulo apresenta as conclusões da pesquisa efetuada em uma instituição 
de ensino superior, bem como as suas limitações e recomendações para futuros trabalhos. 

 Os objetivos gerais e específicos desta pesquisa, para atingí-los, focou-se na 

necessidade em que as empresas têm de gerenciar melhor os seus recursos e tomar decisões a 

tempo, como também de planejar o seu futuro.  

 Na nossa pesquisa, buscou-se na literatura um embasamento teórico que respaldasse a 

Análise do Custo/Volume/Lucro. A pesquisa bibliográfica limitou-se a consultas a livros na 

área específica. 

 Durante a pesquisa, na instituição estudada providenciou-se todas as informações 

necessárias para o seu desenvolvimento e também explicações aos envolvidos sobre o tema 

estudado e qual a importância do mesmo para a instituição tomar decisões.  

 A conclusão que chegamos é que a pesquisa realizada torna-se evidente a 

aplicabil idade da análise do custo/volume/lucro em entidades prestadoras de serviço em 

educação, especificamente nas instituições de ensino superior.  

 Diante do seu grau de utilidade para as tomadas de decisões, quando sempre se pensa 

em expandir os números de cursos oferecidos nas entidades, para uma projeção de novos 

cursos, proporcionando assim subsídios suficientes para administração central planejar suas 

operações futuras.  
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 Analisando o desenvolvimento desta pesquisa verifica-se a simplicidade de execução e 

facil idade de compreensão pelos gestores do planejamento, controle orçamentário, econômico 

e financeiro da instituição estudada,  sem nenhum acréscimo de recursos extras para sua 

implantação e funcionamento. 

 Percebe-se que pela sua facil idade e custos baixos, os instrumentos ora pesquisados 

são ferramentas de fundamental importância  para gerência de tomadas de decisões para uma 

instituição de ensino de pequeno porte.  

 Como todo trabalho científico, apresentam limitações, esse não poderia ser exceção. O 

estudo de caso segundo Yin (2001) é uma investigação empírica de um fenômeno dentro de 

seu contexto real e por ser uma análise de um único ou mesmo de múltiplos casos fornece 

uma base muito frágil par realizarmos a generalização do estudo efetuado neste trabalho. 

Durante a pesquisa , observou-se que a empresa não tem seu sistema de informação 

computadorizado, sendo assim recomendamos que a mesma se automatiza nesta área e 

controle seus gastos de forma mais organizada. 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

I – CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 
Razão Social - _____________________________________________________________ 

Nome de Fantasia - _________________________________________________________ 

Setor de Atuação - __________________________________________________________ 

Localização - ______________________________________________________________ 

Área Construída - ____________________  m² construídos 

Proprietário(s) - ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Participação dos proprietários (em porcentagem) - ________________________________ 

 

II – ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
A instituição possui organograma?  Sim (   )        Não (    ) 

Se não, quais as áreas/departamentos que a instituição possui? _______________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Como estão organizados os departamentos? - ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Quantos funcionários a instituição possui? - _____________________________________ 

Do total de funcionários quantos estão – no Quadro Administrativo: __________________ 

           e no Quadro Docentes: ______________________ 
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Qual o nível de escolaridade formal dos funcionários: 

Grau de Instrução Número de Funcionários 
1º Grau Incompleto  
1º Grau Completo  
2º Grau Incompleto  
2º Completo  
Superior Incompleto  
Superior Completo  
Especialização  
Mestrado/Doutorado  
 

A instituição terceiriza serviços?  (  ) não 

           (  ) sim. Quais? _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

III – DEPARTAMENTO CONTÁBIL 

 
Qual o principal responsável pelo departamento? _________________________________ 
Quais são seus colaboradores? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Qual a função do responsável? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Qual a função dos colaboradores? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Quais relatórios de contabilidade de custos produzidos pelo departamento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Qual função dos relatórios? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Quais informações são coletadas para geração dos relatórios? ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Qual o destino destes relatórios? _______________________________________________ 

Visão geral da relação do departamento financeiro com os outros departamentos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Quais ações são tomadas baseadas nos relatórios gerados? __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

É realizado planejamento para controle de custos? _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

É realizado algum tipo de controle baseado nos relatórios financeiros? _________________ 

_________________________________________________________________________ 

Existe avaliação de desempenho baseado nos resultados financeiros? __________________ 

 

 

 
 

IV – HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

Qual o histórico da instituição? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Data de Fundação: __________________________________________________________ 

Como a instituição foi concebida, com que objetivo? ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Hoje como a instituição está? O enfoque mudou? _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Houve algum processo sucessório na instituição? _________________________________ 

_________________________________________________________________________  
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V – TRATAMENTO INICIAL DOS DADOS E CONCEITOS UTILIZADOS 

 
 
 
1. É realizada a separação entre Despesas e Custos? 
 
 sim (  )   não (  ) 
 
Cite as principais Despesas - ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. Qual o encaminhamento dado às Despesas? 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3. É realizada a separação dos custos em Diretos e Indiretos? 
 
 sim (  )   não (  ) 
 
Qual a porcentagem de cada um em relação ao total? 
Custo Direto - --------------- % 
Custo Indireto - ------------- % 
Cite três exemplos de cada - ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4. É realizada a separação dos custos em Fixos e Variáveis? 
 
 sim (  )   não (  ) 
 
Cite três exemplos de cada - ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. É realizado o cálculo de Ponto de Equilíbrio ? 
 
 sim (  )   não (  ) 
 
Este cálculo é realizado para: 

a empresa como um todo 
os serviços  
os departamentos 
outros: - -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

6. Método Identificado 
 

Custeio Pleno ou por Absorção 
Custeio Direto 
Custeio ABC 
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VI – CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

 

1. Os custos indiretos são rateados diretamente aos serviços? 
 
 sim (  )   não (  ) 
 
Qual o critério de rateio utilizado? - ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. É aplicado o conceito de Centro de Custos? 
 
 sim (  )   não (  ) 
 
Quais são? - ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3. Existe a diferenciação entre Centro de Custos de Apoio e Centro de Custos Principais? 
 
 sim (  )   não (  ) 
 
Quais são os principais? - ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quais são os de Apoio? - -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4. Como é realizada a alocação dos Custos dos Centros de Custos de Apoio aos Centros de 
Custos Principais? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Como é realizada a alocação dos Custos dos Centros de Custos  Principais aos Serviços? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VII – CUSTEIO DIRETO OU VARIÁVEL 

1. Qual o encaminhamento dado aos custos fixos? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. É realizado o cálculo da Margem de Contribuição? 
sim (  )   não (  ) 
 
Como é realizado este cálculo? - ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3. A Margem de Contribuição é calculada para: 
 

serviço 
departamento 
cliente 
outros: 

 

4. Com que objetivo este parâmetro é calculado? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

5. Como as informações de M.C. são utili zadas? Para que fim? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

6. Como é calculado o preço de venda já que neste sistema não se obtém o custo do 
serviço? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Capítulo V  Conclusões 

 75 

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. É realizado cálculos para determinar qual a combinação de serviços que retorna em 
maior lucro? 
sim (  )   não (  ) 
 
Como isto é realizado? - --------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2. Há flexibil idade da instituição com relação aos preços praticados aos clientes? 
sim (  )   não (  ) 
 
Quais são as diferenças? - ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3. Quando um cliente pede um desconto na compra de uma quantidade grande de serviços é 
realizado cálculo do impacto deste desconto no lucro da instituição? 
sim (  )   não (  ) 
 
Como ocorre a decisão? - -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4. Quando são realizadas modificações no sistema produtivo são avaliados os impactos em 
termos custo/lucro? 
sim (  )   não (  ) 
 
Como isto ocorre? ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 


