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“A Contabilidade é a ciência que, através de seus princípios e conceitos, registra as 

transações financeiras de forma que permite o controle efetivo do patrimônio de uma 

entidade.” 

 

(SANT’ANNA). 
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RESUMO 

 
 
Este estudo apresenta como objetivo: aplicar o método de custeio variável em uma 
empresa de pequeno porte a fim de gerar informações gerencias; identificar os 
principais produtos; identificar os custos e despesas fixas; apurar a margem de 
contribuição de cada produto; calcular o ponto de equilíbrio geral da empresa 
considerando a margem de contribuição ponderada Para tanto, realizou-se um 
estudo de caso em uma empresa de pequeno porte que atua no segmento 
metalúrgico. A pesquisa pode ser classificada quanto a sua natureza como teórico-
empírico e quanto à abordagem do problema, o presente trabalho classifica a 
pesquisa como qualitativa, tratando-se de um estudo descritivo. Como técnicas de 
coleta de dados, foram utilizadas bibliografias e publicações, entrevistas e analise de 
documentos. Os principais resultados foram a verificação de que o produto 5 é o que 
tem maior margem de contribuição , ou seja o que mais gera lucro para a indústria 
apesar de não ser o mais comercializado. Com isso os gestores poderão orientar 
seus vendedores para focar mais na venda do produto 5 com a finalidade de 
melhorar sua venda e maximizar a lucratividade da indústria. 
 

 

Palavras Chaves: Custeio Variável. Ponto de equilíbrio. Informações gerenciais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Com o mundo globalizado as empresas encontram novos desafios todos os 

dias este cenário traz novas exigências e força o empresário a rever constantemente 

suas políticas de gestão. Na busca pelo constante desenvolvimento os empresários 

podem reformular suas políticas de gerenciamento gestão os métodos de custeio. 

As empresas têm seus preços e margens de lucratividade afetadas pelo 

aumento da competitividade e pela constante modernização. Sendo assim, crescer 

nesse cenário, é um grande desafio para qualquer empresa, considerando a atual 

realidade brasileira de mercado.  

A competitividade e incertezas do mercado financeiro faz qualquer atividade 

comercial e industrial uma atividade de risco, assim procura-se diversos métodos 

para minimizar as dificuldades, organizando e controlando a empresa, neste afazer 

cotidiano a contabilidade de custo é uma ferramenta que pode auxiliar na tomada de 

decisão a fim de aumentar a eficiência nas organizações. 

Com isso os métodos de custeio se diferem entre si, no que se refere ao que 

é considerado custo de produção e o que é considerado encargo de período. Vale 

ressaltar que a contabilidade de custos é um sistema de integrado de informação 

que muitas vezes é responsável pela continuidade da empresa visto que atualmente 

não é o custo que a empresa tem no decorre da produção de seus produtos que 

regulam suas demandas, ou sua permanência no mercado e sim o que o mercado 

paga pelos seus produtos que determina seu sucesso ou sua falência. 

Para Martins e Rocha (2010) dentre as ferramentas utilizadas para gerenciar 

empresas, a contabilidade de custos é sem duvida uma das mais relevantes. A 

contabilidade é fundamental para o sucesso da organização, uma vez que todas as 

empresas estão sujeitas as implicações trazidas por eventuais crises que assola 

nosso país e o mundo. A instabilidade econômica resulta em diversos fatores que 

precisam ser enfrentados pelos os administradores. Assim a intensa 

competitividade, aliada a velocidade com que os produtos são sobrepostos no 

mercado dificultam ainda mais o dia a dia do empresário contemporâneo fazendo 

com a contabilidade de custos por meio de seus métodos de custeio sejam cada dia 

mais utilizados na gestão. 
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Para Martins (2010), custeio significa a apropriação de custo, e métodos são 

meios, (caminhos ou maneiras) de se fazer o transmitir algo. Por isso é importante 

que cada gestor utilize o método de custeio que atende melhor aos objetivos e 

características da empresa que representa.  

O método de custeio variável é um sistema no qual os custos variáveis são 

aplicados aos produtos e os custos fixos são lançados diretamente ao resultado 

como se fossem despesas. Crepaldi (2006) postula que o sistema de custeio 

variável considera como custo de produção do período analisado apenas os custos 

variáveis. Os custos fixos, por existirem mesmo que não haja produção são 

considerados como despesas, sendo debitada diretamente do resultado do período. 

Neste sentido Vartanian (2000) esclarece que somente os custos variáveis 

integram o valor dos estoques dos produtos, quando estes forem objetos de custeio, 

as despesas variáveis são utilizadas somente para calcular a margem de 

contribuição 

O foco deste estudo é identificar o ponto de equilíbrio da empresa Casa Fer 

Indústria e Comércio LTDA localizada em Tapejara/RS buscando definir por meio da 

aplicação do custeio variável a margem de contribuição dos cinco principais 

produtos comercializados pela empresa, lembrando que além, da margem de 

contribuição dos produtos busca-se identificar a margem de segurança, sendo que 

esta ultima é a desejada pelos administradores visto que assegura a continuidade da 

organização. 

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

Para Vergara (2000, p.30) a delimitação do tema refere-se à moldura que o 

autor dá a sua pesquisa, neste item o leitor fica sabendo sobre os conteúdos que 

serão tratados no decorrer da escrita. Portanto este trabalho versa sobre a 

contabilidade de custos e a aplicabilidade do método de custeio variável em uma 

indústria metalúrgica de pequeno porte. Observando a analise dos principais 

produtos produzidos e comercializados pela indústria. Trata da identificação dos 

custos e das despesas variáveis e fixas além de identificar a margem de 

contribuição e o ponto de equilíbrio da unidade de estudo. 
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Sendo assim, busca-se, ao final do estudo, responder a seguinte questão. É 

possível obter informações gerenciais por meio do custeio variável em uma empresa 

de multiprodutos? 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Aplicar o método de custeio variável em uma empresa de pequeno porte a 

fim de gerar informações gerencias. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Identificar os principais produtos. 

b) Identificar os custos e despesas fixas. 

c) Apurar a margem de contribuição de cada produto. 

d) Calcular o ponto de equilíbrio geral da empresa considerando a margem 

de contribuição ponderada. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Para Lakatos e Marconi (1992, p.102) a justificativa é uma exposição sucinta 

(pequena), porém completa, da motivação teórica e prática que canalizam 

importância à pesquisa. Esta pesquisa se justifica por que a necessidade de 

embasamento confiável para tomada de decisão acertada é uma fator imprescindível 

para a continuidade das organizações visto que não existe empresa que prospera 

sem lucro. 
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 Porém lucrar nem sempre é sinônimo de vender muito, neste sentido, 

Pompermayer e Lima (2002, p. 50) esclarecem que “o lucro deixou de ser atributo de 

receita, das vendas, mas, sim, função resultante dos custos incorridos, de tal modo 

que, almejar lucro, e conter custos. Lucros e custos são grandezas inversamente 

proporcionais. O lucro será máximo se o custo for mínimo”.  Por isso a gestão de 

custos é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa, nesta linha de 

raciocínio é possível afirmar que para gerir seus custos, e identificar quais despesas 

podem ser minimizados as organizações precisam conhecer seus números, saber 

onde acontecem os exageros e onde podem investir mais para ampliar sua 

lucratividade.  

Esta pesquisa será útil para a indústria investigada visto que possibilitará a 

seus dirigentes conhecer os produtos que mais contribuem com o lucro bem como a 

quantidade mínima a ser vendida para que a empresa não opere com. prejuízo. 

Outro fator que depõe favorável a realização desta pesquisa é que os 

conhecimentos aprofundados irão contribuir na atuação profissional da autora sendo 

que no futuro os leitores desta escrita poderão fazer uso dos dados aqui 

apresentados para comparações com outras empresas 

A empresa alvo deste estudo desconhece seus números, não possui um 

sistema de controle e não faz uso de elementos contábeis como: margem de 

contribuição, margem de segurança, pontos de equilíbrio por isso implementar estes 

elementos no contexto da indústria  será uma forma de conhecimento totalmente 

nova para os administradores. Sobre isso, Souza, Lisboa e Rocha (2003, p. 41) 

dizem que: “o processo de geração de informações contábeis precisa estar apto a 

atender às demandas informacionais que viabilizem, para a empresa, a manutenção 

da competitividade no novo ambiente”.  A partir deste levantamento financeiro os 

gestores puderam traçar novos planos, reformular suas estratégias comerciais e 

reorganizar a indústria a fim de elencar a lucratividade e melhorar o valor do 

patrimônio que possuem. 

 

 

 

 

 

 



 
16 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CONTABILIDADE 

 

 

A contabilidade resulta da ação de contabilizar e configura-se no interior das 

empresas, tendo por finalidade revelar seu patrimônio.  Anthony (1979, p.35) definiu 

contabilidade como: 

 
A ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o 
registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos nele 
ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição e 
variação, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da 
riqueza patrimonial.  

 
Sá apud ADSCRJ (1996) alerta para o fato do Primeiro Congresso Brasileiro 

de Contabilidade acontecido na cidade de Rio de Janeiro no ano de 1924. Neste 

evento os congressistas conceituaram contabilidade, como a ciência que estuda e 

pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativos à administração 

econômica.  

Os registros contábeis cumprem a função de controle e planejamento, além 

de fornecer informações econômico-administrativas para um diversificado grupo de 

usuários. Esta pesquisa foca na função de planejamento que perpassa a 

contabilidade visto que se pretende apurar lucros e resultados com finalidade de 

investimento. 

 

 

2.1.1 Objetivos da Contabilidade 

 

 

O maior objetivo da contabilidade é levantar informações referentes ao 

patrimônio das entidades. Uma que vez que cumpre a função de oferecer 

informações a uma grande porção de pessoas e entidades, seus relatórios devem 

satisfazer as várias finalidades.  Neste sentido Marion e Iudícibus (2000, p. 50) 

esclarecem que: 
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O objetivo da contabilidade pode ser estabelecido como sendo o de 
fornecer informação estruturada de natureza econômica, financeira e, 
subsidiariamente, física, de produtividade e social, aos usuários internos e 
externos à entidade objeto da contabilidade.  

 
Com isso a contabilidade pode ser definida como ciência para qual se 

imputa o dever de levantar e organizar dados sobre a saúde financeira da entidade.  

Outro atributo desta ciência refere-se ao fato de ser um catalisador das 

necessidades de seus usuários. Para cumprir a função catalisadora que lhes é 

atribuída a contabilidade foca nos objetivos de seus usuários. Então a missão da 

contabilidade reside em ser útil aos seus usuários atuando com o um ponto de 

referência confiável na hora de tomar decisão. Com isso, 

 
Os objetivos da contabilidade, portanto, devem ser aderentes, de alguma 
forma explicita ou implícita, àquilo que o usuário considera como elementos 
importantes para seu processo decisório. Não tem sentido ou razão de ser a 
contabilidade como uma disciplina “neutra”, que se contenta em perseguir 
esterilmente uma “sua” verdade ou beleza. A verdade da contabilidade 
reside em ser instrumento útil para a tomada de decisões pelo usuário, 
tendo em vista a entidade (IUDÍCIBUS, MARION, FARIA, 2005, p. 39). 

 
Todo administrador precisa de dados confiáveis nos quais apoiar seus 

argumentos no momento de decidir. Advogando os diferentes interesses de seus 

múltiplos grupos de usuários “o objetivo da contabilidade não é só produzir 

informações contábeis adequadas, mas também transmiti-las de forma clara e 

objetiva” Fávero, Lonardoni, Takakura (2006, p. 130).  

Desta forma a contabilidade é uma ciência que sofre influência direta de 

seus usuários, ela atende suas necessidades e, portanto, busca revelar informações 

capazes de auxiliar na tomada de decisão. Por este motivo todos os relatórios 

vindos do setor de contabilidade sustentam a conduta dos administradores, 

investidores e demais sujeitos ligados à organização. 

 

 

2.1.2 Usuários da Informação Contábil 

 

 

O termo usuário refere-se aos sujeitos que se utilizam de bens ou serviços. 

Contudo, quando o serviço retrata uma atividade econômica, decorrente da iniciativa 

privada, seus usuários são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. O 

usuário da contabilidade é, portanto, toda pessoa física ou jurídica que se preocupa 



 
18 

com a situação econômica financeira de uma organização ou entidade, mesmo que 

esta nem sempre tenha o lucro por finalidade. 

Existem dois tipos de usuários das informações fornecidas pela 

contabilidade, conforme postula Iudicibus (2000): os internos que são os sujeitos da 

própria entidade tais como: os funcionários, gerente, sócios ou acionistas, setor de 

RH, departamento de controle de custos, etc. E os usuários externos que, são 

representados por sujeitos de fora da entidade, mas ligados a esta por algum 

motivo, como: fornecedores, representantes do governo (fisco), outras empresas.  

Segundo Marion (2009, p. 26-27), “a Contabilidade é o instrumento que 

fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da 

empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomar 

decisões”. Sabe-se que diferentes grupos de usuários ligados à empresa necessitam 

de diferentes informações para tomar suas decisões. Então a contabilidade precisa 

fornecer diferentes informações em seus relatórios para atender aos múltiplos 

usuários que recorrem a seus registros. 

 

 

2.2. CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

 

O Conselho Federal de Contabilidade (2012) esclarece que a Contabilidade 

de Custos nasceu da ação de contabilizar, registrar, e informar toda operação que o 

empresário tem durante o processo de fabricação de determinado produto. Saber o 

que se gasta com a fabricação e comercialização dos produtos que industrializa 

permite ao gestor determinar o valor de seu patrimônio. Possibilita identificar 

sucesso e visualizar insucessos. Torna possível agir em tempo hábil a fim de 

suprimir prejuízos, ou mesmo maximizar a lucratividade. Neste sentido Leone (2000, 

p. 19-20), postula que Contabilidade de Custos: 

 
É o ramo da contabilidade que se destina a produzir informação para os 
diversos níveis gerenciais de uma entidade, como o auxilio as funções de 
determinação de desempenho de planejamento e controle das operações e 
tomadas de decisões.  

 
Através dos relatórios realizados durante o processo contábil os gerentes 

elaboram o esboço financeiro de sua empresa, no qual pautam suas decisões de 
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investimento. Com o suporte destes relatórios planejam os investimentos e decidem 

onde cortar gastos e onde investir mais esforço, com a finalidade de maximizar a 

lucratividade. 

 

 

2.3. TERMINOLOGIA EM CUSTOS 

 

 

Ao se pensar custos normalmente, o associamos com os conceitos de: 

gastos, desembolso despesas e perda, esta falta de clareza, muitas vezes 

escamoteia o significado do termo relacionando-o inclusive ao conceito de 

investimento. Este contexto de proximidade faz com que seja fundamental aclarar os 

termos acima listados, visto que serão retomados repetidamente no decorrer desta 

escrita. 

 

 

2.3.1 Gastos 

 

 

Toda vez que a empresa compra qualquer bem ou contrata qualquer tipo de 

serviço, ao realizar o pagamento ou assumir a dívida ela esta tendo um gasto. Para 

Martins (2010) gasto é um termo extremamente amplo e que se aplica a todos os 

bens ou serviços adquiridos.  

Assim uma empresa gasta com tudo o que realiza, desde sua fundação até 

a comemoração da conquista de seus objetivos. A partir do momento que a empresa 

é legalizada ela já tem gastos, uma vez que estes sejam reconhecidos ou que exista 

a redução de ativo dado como forma de pagamento. 

 
Assim, temos Gastos com a compra de matérias-primas, Gastos com mão 
de obra, tanto na produção como na distribuição, Gastos com honorários da 
diretoria, Gastos na compra de um imóvel, etc. Só existe gasto no ato da 
passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, ou, seja no 
momento que existe o reconhecimento contábil da divida assumida 
(MARTINS, 2010, p. 25). 

 
Como foi visto gasto é um termo bastante abrangente dentro de uma 

organização empresarial, mas é possível afirmar embasados por Martins (2010) que 
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não se incluí a esta termologia todos os sacrifícios de uma entidade. Não se inclui o 

custo de oportunidade, nem os juros de capital próprio, pois estes não potencializam 

a entrega de ativos. Então, gastos é montante investido por uma empresa para a 

realização de transação ou atividade que catalisa a promessa de entrega de ativos 

(bens, produtos, dinheiro). 

  

 

2.3.2 Desembolso  

 

 

Para Martins (2010) desembolso é o pagamento resultante da aquisição do 

bem ou serviço. Também compreendido como esforço financeiro vinculado ao 

pagamento, o que implica em saída de ativos do caixa. É o movimento de ativos 

resultante da compra ou contratação de bens ou serviço. 

 

 

2.3.3 Despesa 

 

 

Resumidamente despesa é “bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receita” Martins (2010, p. 25). Então despesas são 

sacrifícios que as empresas se dispõem a realizar num esforço  que visa aumentar a 

receita e maximizar seu Patrimônio Líquido.  

  

 

2.3.4 Perda 

 

 

Não são representados por sacrifícios voluntários, muito pelo contrário, são 

“gastos” ou “despesas” decorrentes de movimentos involuntários. A este elemento 

acrescenta-se o prejuízo obtido com as perdas e a conta de resultado, mas, não 

representam atividades normais nem resultam de movimentos voluntários. Desta 

forma: 
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Não se confunde como despesa (muito menos com custo), exatamente por 
sua característica de anormalidade e voluntariedade; não é um sacrifício 
feito com a intenção de obtenção de receita. Exemplos comuns: perdas com 
incêndios, obsoletismo de estoque, etc (MARTINS, 2010, p. 26). 

 
Percebe-se que, perdas são prejuízos originados por descuidos 

involuntários, fenômenos naturais, ou falta de conhecimento. 

 

 

2.3.5 Investimento 

 

 

Também é um tipo de gasto, mas o investimento representa uma forma de 

inovação, melhoria, ou manutenção. É esforço em função da vida útil da empresa, 

sempre direcionado ao futuro do empreendimento. Compreende o reforço para a  

organização através de novos maquinários, mais qualificação de mão de obra, 

espaço ampliado e fomenta a ideia de benefícios para todos os setores. 

Parafraseando Martins (2010, p.25) investimento é o: 

 
Gasto ativado em função de sua vida útil ou benefícios atribuídos a futuro(s) 
período (s). [...] Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou 
serviços (gastos) que são “estocados” nos Ativos da empresa para baixa ou 
amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu 
desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente chamados 
de investimentos. 

 
Portanto, matérias-primas são gastos que por certo período são 

contabilizado como investimento circundante e as compras de máquinas são gastos 

que se transformam em investimento permanente. 

 

 

2.3.6 Custos 

 

 

 Custo aliado à palavra contabilidade tem uma conceituação própria que se 

difere do termo custo, quando utilizado na sociedade geral sendo mencionado por 

leigos. Martins (2003) advoga que custo atrelado à contabilidade refere-se a os 

gastos nascidos dos processos de produção. Como o montante que se gasta com 

aquisição de matéria prima, energia, folha de pagamento de funcionários, encargos 
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sociais dos empregados da produção, depreciação dos bens da fábrica e material de 

embalagem dos produtos comercializados.  

Neste sentido, “custo é o somatório dos bens ou serviços consumidos ou 

utilizados na produção de novos bens ou serviços, traduzidos em unidades 

monetárias” Nascimento (2001, p. 26). 

Para Martins (2010), custo é também um gasto, só que reconhecido como 

tal, isto é, como custo no momento da utilização dos fatores de produção (bens e 

serviços), para fabricação de um produto ou execução de um serviço. 

 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS  

 

 

É possível classificar os custos, subdividindo-os em dois grupos: quando os 

custos são facilmente relacionados aos produtos, têm-se custo direto. Por sua vez 

custos indiretos necessitam de aproximação quanto ao volume de produção ou 

venda têm-se custos fixos e variáveis. 

 

 

2.4.1 Custos Diretos 

 

 

São aqueles que se associam diretamente a determinado produto ou serviço 

como: mão de obra do funcionário que trabalha diretamente na produção daquele 

produto, embalagens e todo material que é alocado ao produto e sai da fábrica com 

ele. Refere-se ao custo real de um determinado produto. Para Crepaldi (2010, p. 8) 

 
São os que podem ser diretamente (sem rateio) apropriados aos produtos, 
bastando existir uma medida de consumo (quilos, horas de mão de obra ou 
de máquina, quantidade de força consumida, etc.). De maneira geral, 
associam-se a produtos e variam proporcionalmente a quantidade 
produzida. 

 

Portanto, custos diretos são aqueles que são diretamente somados ao 

cálculo final do produto. São perfeitamente mesuráveis como: aço ao produzir 
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pregos e o salário dos funcionários que trabalham diretamente na produção deste 

produto. 

 

 

2.4.2 Custos Indiretos 

 

 

São os custos que necessitam de algum tipo de aproximação para serem 

incluídos nos cálculos dos produtos. Custos Indiretos “são os que, para serem 

incorporados aos produtos, necessitam da utilização de algum critério de rateio. 

Exemplos: aluguel, iluminação, depreciação de salário de servidores, etc.” Crepaldi 

(2010, p. 8). Neste tipo de custo não existe mensuração, sem a utilização de algum 

critério de rateio. 

  

 

2.4.3 Custos Fixos 

 

 

São aqueles custos que não se alteram diante da variação do volume de 

produção. Estes custos existem mesmo que a empresa não realize atividade 

nenhuma. 

 
Custos fixos são aqueles cujo total não varia proporcionalmente ao volume 
produzido. Por exemplo: aluguel, seguro de fábrica, etc. Um aspecto 
importante a ressaltar é que os custos são fixos dentro de determinada faixa 
de produção e, em geral, não são sempre fixos, podendo variar  em função  
de grandes oscilações  no volume de produção .É custo fixo no total, mas 
variável nas unidades produzidas. Quanto mais produzir, menor será o 
custo por unidade (CREPALDI, 2010, p. 9). 

 
Como vimos os custos fixos são aqueles que diminuem em unidade 

conforme aumenta o volume de produção, mas não diminui nem aumenta por que se 

produz ou deixa de produzir. 
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2.4.4. Custos Variáveis 

 

 

Este tipo de custo tem relação direta com o volume de atividade 

desenvolvido na empresa. Seu valor aumenta conforme aumenta a produção e 

também cai de acordo com a queda de produtividade. Custos Variáveis “são os que 

variam proporcionalmente ao volume produzido. Exemplos: matéria-prima e 

embalagem” Crepaldi (2010, p. 9). 

 

 

2.4.5 A Importância de Custos 

 

 

Por meio do controle de custos os empreendedores recebem informações 

sobre seu poder de investimento e planejam o futuro de suas empresas. As 

informações vindas deste setor evidenciam a lucratividade da organização e 

auxiliam o departamento administrativo a projetar o futuro de forma adequada. 

Martins (2010, p. 23) elucida que: 

 
A contabilidade de custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da 
necessidade de avaliar estoques na indústria, tarefa que era fácil na 
empresa típica da era do mercantilismo. Seus princípios derivam dessa 
finalidade primeira e, por isso nem sempre conseguem entender a suas 
outras duas mais recentes e provavelmente mais importantes tarefas: 
controle e decisão. 

 
Faz-se necessário saber que o custo que uma empresa tem para produzir 

determinado produto reflete no valor de venda que este terá. E o controle realizado 

pela contabilidade da empresa é que revela o tanto que foi gasto para sua produção. 

Portanto a falta ou ineficiência do sistema de controle resulta em um canal de 

prejuízos para os investidores. 

Isto porque é fundamental conhecer o custo de fabricação dos produtos para 

elaborar uma boa estratégia de comercialização. Os gestores objetivam identificar o 

custo que cada produto potencializa para a empresa com a finalidade de atribuir 

valor de venda sem perder mercado para a concorrência. Pois desconhecer o custo 

que cada produto acarreta para sua industrialização sujeita a superfaturar na hora 

de definir preço de comercialização. Quando isso ocorre às vendas não acontecem 
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conforme o planejado, e o estoque fica superlotado, por outro lado corre-se o risco 

de obter prejuízos comercializando por um valor insuficiente para cobrir o custo. 

Porém, Martins (2010), afirma que para elaborar uma boa estratégia de 

venda não basta saber o custo dos produtos ou serviços é importante considerar 

também o preço dos produtos concorrentes e conhecer o grau de elasticidade da 

demanda para este produto ou serviço. 

 

 

2.5 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

 

Existem vários métodos de custeio; os mais conhecidos são: Custeio por 

Absorção, Custeio Variável, ABC e RKW. 

Métodos de custeio são ferramentas necessárias para aclarar informações 

essenciais para tomada de decisão dentro das empresas. Neste sentido, “custear 

significa, determinar custos. Custeio ou custeamento são métodos de apuração de 

custos, maneiras segundo as quais procederemos à acumulação e apuração dos 

custos” Crepaldi (2004, p. 223). 

Para Martins (2010), custeio significa a apropriação de custo, e métodos são 

meios, (caminhos ou maneiras) de se fazer o transmitir algo. Por isso é importante 

que cada gestor utilize o método de custeio que atende melhor aos objetivos e 

características da empresa que representa. 

 

 

2.5.1 Método de Custeio por Absorção 

 

 

O método de custeio por absorção representa os princípios da contabilidade 

tradicional e focaliza sua estruturação na apropriação de todos os custos de 

produção aos bens, assim todo gasto relacionado ao esforço de produzir é 

distribuído para todos os produtos produzidos. Vejamos:  

 
Custeio por absorção é o método derivado da aplicação dos princípios da 
Contabilidade Geralmente Aceitos, nascido da situação histórica 
mencionada, consiste na apropriação de todos os custos de produção aos 
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bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao esforço 
de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. 
(MARTINS. 2010, p. 37). 

 
O método de custeio por absorção tem a vantagem de atender a legislação 

do imposto de renda e possui a capacidade de alocar tanto custo direto quanto custo 

indireto. Na Figura 01, Martins (2010) detalha a configuração do método de Custeio 

por Absorção. 

Figura 1- Custeio por Absorção 

 
Fonte: Martins (2010, p. 37) 

 

 

2.5 2 Método de Custeio Variável 

 

 

O método de custeio variável é um sistema no qual os custos variáveis são 

aplicados aos produtos e os custos fixos são lançados diretamente ao resultado 

como se fossem despesas. Crepaldi (2006) postula que o sistema de custeio 

variável considera como custo de produção do período analisado apenas os custos 

variáveis. Os custos fixos, por existirem mesmo que não haja produção são 

considerados como despesas, sendo debitada diretamente do resultado do período. 

Martins (2010) embasa o pensamento de Crepaldi (2006) quando afirma 

que, no custeio variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando 

os fixos separados e considerados como despesas do período, indo diretamente 

para o resultado; para os estoques só vão, como consequência, custos variáveis. 
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Ainda assim, o método de custeio variável é defendido enquanto sistema 

capaz de fornecer informações vitais a empresa e detém o título de ferramenta 

favorável a tomada de decisão. Os empreendedores encontraram rapidez e 

confiabilidade nos critérios utilizados pelo custeio variável. Portanto: 

 
Do ponto de vista decisorial, verificamos que o custeio variável tem 
condições de propiciar muito mais rapidamente informações vitais à 
empresa; também o resultado medido dentro do seu critério parece ser mais 
informativo à administração, por abandonar os custos fixos e trata-los 
contabilmente como se fossem despesas, já que são quase sempre 
repetitivos e independentes dos diversos produtos e unidades (MARTINS. 
2010 p. 202). 

  
Porém é importante salientar que a legislação atual não aceita o uso de 

Demonstrações de Resultados e de Balaços realizados a luz do sistema de custeio 

variável. 

 

 

2.5.2 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

 

 

Martins (2010), afirma que este tipo de custeio busca reduzir sensivelmente 

as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. O método ABC 

pode ser aplicado também aos custos diretos, porém para este tipo de custo o ABC 

não é mais nem menos eficiente que os métodos tradicionais. No entanto quando se 

trata de custos indiretos o sistema ABC se difere e recomenda-se sua utilização. 

Quando a contabilidade foca nos custos indiretos “o ABC é um instrumento 

muito útil da contabilidade de Custos no sentido de que o custeio por absorção 

apresente custos por produtos que tenham sentido mais lógico e não sejam 

distorcidos por rateios tantas vezes muito arbitrários” (MARTINS, 2010, p. 87). 

Porém, este sistema apresenta algumas etapas que devem ser seguidas 

para um perfeito funcionamento. 

 
[...] o custeio baseado em atividade pressupõe que as atividades consomem 
recursos, gerando custos, e que os produtos usam tais atividades, 
absorvendo seus custos. Assim, os procedimentos do abc consistem em 
seccionar a empresa em atividades, supondo-se que as mesmas gerarão os 
custos, calcular o custo de cada atividade, compreender o comportamento 
dessas atividades, identificando as causas dos custos relacionados com 
elas e, em seguida, alocar os custos aos produtos de acordo com a 
intensidade de uso (BORNIA, 2010, p. 112). 
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Martins (2010) fomenta a ideia de que o ABC é um método claro, capaz de 

oferecer agilidade no momento de levantar informação e facilidade na hora de 

analisar os relatórios. Parafraseando o pensador,  

 

O ABC é uma ferramenta que permite melhor visualização dos custos 
através da análise das atividades executadas dentro da empresa e suas 
respectivas relações com o produto. [...] é na realidade, uma ferramenta de 
gestão de custos, muito mais do que de custeio de produtos (MARTINS, 
2010, p. 103- 286). 

 
A ferramenta de custeio ABC busca identificar de forma clara, através de 

rastreamento, todas as atividades envolvidas na fabricação do produto. A partir dai o 

caminho percorrido é o de atribuir custos às atividades para depois repassar estes 

custos aos produtos. A ideia é realizar o rastreamento dos custos que cada atividade 

ocasionou registrar estes valores, para então identificar o quanto cada produto 

consumiu destas atividades e assim define-se o custo final de cada produto. 

 

 

2.5.3 Método RKW 

 

 

A principal característica deste sistema de custeio é o fato que divide a 

empresa em centros de custos. Os custos são distribuídos aos centros e em seguida 

repassados aos bens ou produtos para as bases de distribuição e as unidades de 

trabalho são responsáveis por estas distribuições.  

O método “RKW é uma espécie de custeio pleno atribui todos os gastos – 

inclusive despesas financeiras – aos produtos; porém fere os Princípios Contábeis, 

só podendo ser utilizado no campo gerencial” (MARTINS, 2010, p. 33).  

Este método de custeio se opõe aos métodos tradicionais de custeio, uma 

vez que distorce os custos dos bens e serviços por que canaliza os custos indiretos 

aos produtos. O sistema de custeio RKW tem gerado discussões no meio contábil, 

Martins (2010) afirma que é considerado por muitos como uma ferramenta de difícil 

implantação, também encontra defesa na visão de outros tantos que o consideram a 

solução para praticamente todos os problemas contábeis das organizações. 

O autor cima citado esclarece que, no momento de se selecionar um sistema 

de custeio para a empresa, o gestor juntamente com o contador deverá 
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primeiramente responder a algumas interrogações. Para qual finalidade se quer o 

sistema? Para controle? Fornecimento rápido de informação com o propósito de 

tomada de decisão? Para apuração de Estoque e Resultados? Quem vai receber as 

informações e o que fará com elas?  

Contudo o usuário final precisa estar ciente do tipo de relatório que será 

gerado e o grau de detalhamento que as informações conteriam. O usuário precisa 

ser informado o que cada método de custeio pode e o que não pode fornecer. Uma 

vez aclaradas às necessidades do usuário basta optar pelo sistema de custeio 

capaz de fornecer informações satisfatórias para a empresa. 

 

 

2.6 ELEMENTOS ESSÊNCIAS NA FORMAÇÃO DO CUSTO DO PRODUTO 

 

 

Para Santos (2009), são três os elementos essenciais na formação do custo 

dos produtos: O material direto, mão de obra direta e indireta e custos indiretos de 

fabricação. 

Na categoria de material direto, Martins (2003) aponta todo o material que 

compõem o produto finalizado, como a matéria-prima utilizada na fabricação. Mas é 

fundamental tomar cuidado no momento de contabilizar seu custo de aquisição, 

além de verificar a qualidade do material no momento que vai para a produção. Isso 

por que o tanto que se gasta para adquirir matéria-prima, incide sobre o custo final 

do produto resultante desta matéria e a qualidade do material reflete na qualidade do 

produto final, o que incide no preço de comercialização deste produto. 

Contudo para Martins (2010) o elemento mão de obra direta (MOD), refere-

se ao gasto com recurso humano necessário para trabalhar diretamente na 

produção O autor acredita ser possível identificar o tempo gasto para fabricação de 

cada unidade de produto, o que torna possível atribuir o montante gasto com este 

elemento (MOD) sem necessidade de rateio.  

Por conseguinte a mão de obra indireta (MOI) refere-se ao montante gasto 

com recurso humano indireto, pessoal utilizado na produção que necessitam de 

critério de rateio para atribuir ligação com a fabricação do produto. Como exemplo 

cita-se os salários do supervisor da fábrica, do pessoal de manutenção, da limpeza e 
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vendedores. Estes gastos dentro dos elementos de custos classificam-se como: 

custos indiretos de fabricação (CIF). 

Para Martins (2010) custos indiretos de fabricação (CIF) são todos os gastos 

que uma fábrica tem resultante do processo de produzir que não se enquadram em 

gastos. Temos o seguro da fábrica, a conta de energia elétrica recorrente da 

iluminação, aluguel do pavilhão, e outros como exemplos de custos indiretos de 

fabricação. 

 

 

2.7 GESTÃO DE CUSTOS 

 

 

A gestão de custos além da função contábil também é um instrumento 

valioso para a administração por que seus relatórios balizam ações como: 

estabelecer o preço de um novo produto; fazer orçamento para um pedido especial; 

decidir quanto de desconto pode ser concedido; deixar de produzir ou comercializar 

produtos com os quais não lucram; comprar novos equipamentos; pensar que preço 

cobrar por um serviço terceirizado; etc. Contudo para decidir acertadamente é 

fundamental dispor de informações claras sobre a empresa. 

 
Controlando o que se gasta e sabendo por quanto se vende, você terá 
condições de identificar se a sua empresa gera lucro, pois somente com a 
geração de lucro é que a empresa tem condições de se manter competitiva 
no mercado e realizar investimentos que lhe propicie melhorias. [...] Para 
uma boa gestão de uma micro ou pequena empresa é fundamental que o 
empresário tenha informações sobre o andamento do seu negócio e do 
funcionamento de sua estrutura. Quando tratamos sobre custos, duas 
informações são fundamentais para a condução do negócio (SEBRAE, 
2008, p.41) 

 
Portanto, cada ação realizada dentro da organização precisa ser planejada, 

deve ser fundamentada e “a gestão de custos fornece as informações necessárias 

para apoiar adequadamente as decisões estratégicas e operacionais, para a 

aquisição e utilização eficiente e eficaz de recursos produtivos” Martins (2003, p.49). 

Neste sentido é fundamental possuir um sistema de gestão de custos confiável, visto 

que este instrumento é essencial para a eficiência da organização. 

No ambiente contemporâneo os produtos se sobrepõem com muita rapidez 

e a intensa competitividade sufoca as empresas despreparadas. Na gestão de 
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custos os “sistemas de informações são capazes de responder a perguntas que 

exigem a utilização de procedimento de decisão" Goldrat (1993; p. 141). Com isso, é 

possível dizer que a gestão de custos pode representar a conexão entre o sucesso 

ou a fracasso da empresa. 

Resnik (1990) advoga que uma empresa que desconhece seus gastos, não 

consegue entender seus custos e comete erros que podem ser fatais. Esta empresa 

poderá promover produtos e serviços que não potencializam lucro, ou apostar em 

projetos desastrosos. Assim, 

 
Gestão de Custos é voltada a produzir informações para o usuário interno, 
que é responsável pela apuração de dados destinados a subsidiar o 
planejamento, a controladoria, o estabelecimento de estratégias e outros 
subsistemas requerentes, identificando, coletando, mensurando, 
classificando e relatando informações que são úteis aos gestores para o 
custeio determinar quanto algo custa (MARTIINS, 2003, p.51). 

 
Fatores como a crescente competitividade, a abertura do mercado nacional 

para os produtos estrangeiros e a necessidade de otimizar resultados demandam 

ações focadas na lucratividade, o que por sua ver requer tomada de decisões 

coerente, portanto subsidiada. 

 

 

2.7.1 Ponto de Equilíbrio 

 

 

Ponto de equilíbrio é um ponto nulo nos rendimentos e despesas de uma 

empresa. O termo “ponto de equilíbrio é a tradução da expressão inglesa, break-

even-point, utilizada para esclarecer negociações sem lucro nem prejuízo.” Perez JR 

(1999, p. 191). Assim, ponto de equilíbrio explicita gastos totais iguais a receitas 

totais. Ou seja, é o momento em que a empresa opera sem lucratividade. Neste 

sentido o “ponto de equilíbrio nasce da conjunção dos custos totais com receitas 

totais” Martins (2000, p. 273). 

Dependendo da sua utilização e da maneira como é calculado o ponto de 

equilíbrio recebe denominação diferenciada. Com isso cada termo utilizado para 

referenciar o ponto de equilíbrio carrega características próprias de sua 

funcionalidade. Wernke (2001) representou cada uma das denominações como 

mostra a Figura 02. 
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Figura 2- Tipos de Ponto de Equilíbrio  

                     

Ponto de equilíbrio contábil 

 

 

Ponto de equilíbrio Financeiro                                                  Ponto de equilíbrio econômico 

 

Fonte: Wernke (2001, p. 50) 
 

Martins (2010) corrobora com Wernke (2001) quando reconhece a existência 

de três pontos de equilíbrio. Ao reconhecê-los, esclarece a funcionalidade de cada 

tipo diferenciando-os por denominação, por departamento e fórmula de aplicação. 

Vejamos:  

 
Existem, pelo menos, três Pontos de Equilíbrio: Contábil, quando Receitas 
menos Custos e Despesa Totais dão resultado nulo; Econômico, quando 
dão como resultado o Custo de Oportunidade do Capital Próprio 
empregado; e Financeiro, quando o valor das disponibilidades permanente 
inalterado , independentemente de haver resultado contábil ou econômico 
(MARTINS, 2010, p.270). 

 
Assim o ponto de equilíbrio se ramifica dentro da empresa para atender as 

demandas dos departamentos que a compõem. VanDerbeck e Nagy (2003, p. 415) 

alertam que o ponto de equilíbrio de uma organização é “o ponto no qual a receita 

de vendas é adequada para cobrir todos os custos de manufatura e da venda do 

produto, sem obter lucro”. 

 

Quadro 1 – Equação para Calcular o Ponto de Equilíbrio: 

Receitas de vendas (no ponto de equilíbrio) = custo de fabricar + custo de vender 

 

Quando uma empresa tem vários projetos é recomendável se utilizar do 

ponto de equilíbrio para embasar a tomada de decisão. Através da análise do ponto 

de equilíbrio é possível selecionar um projeto ou decidir por uma ação. Portanto é 

uma ferramenta de apoio que permite ao administrador decidir embasado por dados 

confiáveis, aumentando a probabilidade de acerto. 
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2.7.2 Ponto de Equilíbrio Contábil 

 

 

Ponto de equilíbrio contábil (PEC), para Wernke (2005) representa a 

quantidade unitária de produtos que deve ser industrializado e comercializado para 

que os gastos de produção sejam iguais ao montante arrecadado com a 

comercialização daquela unidade de produto. Assim o ponto de equilíbrio contábil de 

um produto acontece quando se obtém um valor igual à zero.  Wernke (2005) 

apresenta as fórmulas do Quadro 2, como caminhos para determinar o Ponto de 

Equilíbrio Contábil dos produtos. 

 

Quadro 2 - Fórmula para Determinar o Ponto de equilíbrio Contábil 

Fonte = Wernke (2005) 

 

Para saber quantas unidades de um determinado produto será necessário 

para alcançar o ponto de equilíbrio contábil (PEC), somam-se os custos fixos e 

depois se divide o montante destes pela margem de contribuição unitária. Desta 

forma cada unidade do produto vendido será responsável por abater (ou cobrir) uma 

parcela dos custos fixos da empresa, com sua margem de contribuição. Wernke 

(2005) esclarece que por meio do ponto de equilíbrio contábil as empresas 

determinam (calculam) o valor mínimo de venda dos produtos. 

De maneira resumida Wernke (2001) afirma que ponto de equilíbrio contábil 

resulta da soma dos custos e despesas de um determinado período. De posse do 

valor obtido com esta operação, busca-se o valor total das receitas do período e 

subtrai-se o somatório de custos e despesas. 
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2.7.3. Ponto de Equilíbrio Financeiro 

 

 

O Ponto de Equilíbrio Financeiro para Wernke (2001) é representado pela 

soma dos desembolsos (gastos) da empresa, que deve ser igual à soma da receita, 

incorrida em um determinado período. Ao se calcular o ponto de equilíbrio financeiro 

não se deve considerar os gastos relativos à depreciação, amortização ou exaustão, 

uma vez que estes não representam desembolsos para a empresa. 

Segundo Bruni e Famá (2004) o ponto de equilíbrio financeiro diz respeito à 

quantidade que iguala a receita total com a soma dos gastos que implicam em 

desembolso financeiro para a organização. O Quadro 3 resume o caminho para 

determinar o Ponto de Equilíbrio Financeiro.  

 

Quadro 3 – Fórmula para Determinar o Ponto de Equilíbrio Financeiro 

Fonte = wenrke (2005) 
 

Então para encontrar o ponto de equilíbrio financeiro é necessário multiplicar 

a quantidade de mercadorias vendidas pelo preço de venda. Assim, o ponto de 

equilíbrio financeiro corresponde ao período que as atividades desenvolvidas por 

uma determinada empresa não altera o valor das disponibilidades desta empresa. 

 

 

2.7.4. Ponto de Equilíbrio Econômico 

 

 

O ponto de equilíbrio econômico trata do somatório das receitas totais 

subtraídos os custos totais, tendo zero de retorno. A empresa precisa estabelecer 

um retorno mínimo pretendido e planejar a venda da quantidade suficiente para 

cobrir os custos e gerar o lucro desejável. Para Santos (2005), esse lucro desejado 

deverá ser definido pela empresa no momento em que se estipula o orçamento. No 

decorrer do processo de elaboração orçamentária, estipula-se “um lucro desejado e 
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determina-se o ponto de equilíbrio” (2005, p, 61). Para Wenrke (2005), encontra-se o 

Ponto de Equilíbrio Econômico se utilizando a fórmula representada no Quadro 4.  

 

Quadro 4 =Fórmula para Determinar o Ponto de Equilíbrio Econômico 

Fonte= Wenrke (2005) 

 

Portanto o ponto de equilíbrio econômico compreende o período em que se 

obtém como resultado nulo o Custo Capital Próprio investido. 

 

 

2.7.5 Margem de contribuição 

 

 

O conceito de Margem de Contribuição perpassa a diferença real existente 

entre o montante que a empresa investe como: a produção e venda de um produto e 

a lucratividade que resulta da sua comercialização. Neste sentido, margem de 

contribuição, 

 
É a diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada produto; é o 
valor que cada unidade efetivamente traz a empresa de sobra entre sua 
receita e o custo que de fato provocou e que lhe pode ser imputada sem 
erro (MARTINS, 2010, p. 179). 

 
Com isso a margem de contribuição cumpre a finalidade de evidenciar em 

algarismos reais o tanto que cada produto capitaliza para a empresa. Considerando 

sempre a ordem, amortizar gastos fixos e posteriormente agregar lucratividade.  

 
A margem de contribuição, conceituada como diferença entre Receita e 
soma de Custo e Despesa Variáveis, tem a faculdade de tornar bem mais 
facilmente visível a potencialidade de cada produto, mostrando como cada 
um contribui para, primeiramente, amortizar os gastos fixos, e, depois, 
formar o lucro propriamente dito (MARTINS, 2010, p, 185). 

 
Assim, margem de contribuição sinaliza o montante que sobra depois de 

quitados os gastos fixos e as despesas variáveis. Cada produto possui uma margem 

de contribuição, da mesma forma que cada produto cobra certo valor em sacrifício 

para custear sua produção e cada período implica em gastos fixos diferenciados. 
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Para finalizar margem de contribuição nada mais é do que a diferença entre o preço 

de venda e custo variável de cada produto. 

 

 

2.7.6 Margem Ponderada  

 

 

A Margem de Contribuição Ponderada depois de calcular a Margem de 

contribuição Total subtraindo os custos variáveis da receita. Para Maher (2001) a 

Margem de Contribuição Ponderada é calculada considerando a participação do 

respectivo produto nas vendas totais do período, como peso de ponderação. 

Então considerando que um produto tenha participação de 20 % no 

faturamento da empresa, a Margem de contribuição ponderada deste produto seria 

de 6 %. Segundo Maher (2001) para facilitar o calculo os administradores presumem 

que os produtos são fabricados e vendidos em determinada combinação, e definem 

o volume de vendas desejado ou, calculam o Ponto de Equilíbrio, guiados por dois 

métodos sendo que um deles é a margem de contribuição ponderada. O autor 

esclarece que quando a empresa pressupõe uma determinada combinação fixa de 

produtos, a margem de contribuição da empresa é a Margem de Contribuição 

Ponderada. 

 

 

2.7.7 Margem de Segurança 

 

 

O valor monetário que uma empresa ganha e que supera o montante 

necessário para se igualar ao ponto de equilíbrio é denominado Margem de 

Segurança.  Isto é quando uma organização não apenas paga todas suas 

obrigações, mas suas atividades geram lucro. Vicenconti e Neves (2000) conceitua 

Margem de Segurança enquanto percentual de redução de vendas sem que a 

empresa tenha prejuízo, isto é a margem que se pode diminuir do total de vendas 

(ou serviços) sem que isso resulte em prejuízo. Com isso pode-se dizer que a 

Margem de Segurança é um ponto acima do ponto de equilíbrio. No ponto de 

equilíbrio a empresa não deixa de cumprir seus compromissos, mas também não 
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obtém lucro. Na margem de Segurança a empresa já pagou todas suas obrigações e 

começa a lucrar 

Segundo Warren, Reeve e Fess (2008) a Margem de Segurança compreende 

a diferença entre a receita de vendas atuais e as vendas no ponto de equilíbrio, 

diferença esta que indica a queda nas vendas que pode acontecer sem que a 

empresa deixe de lucrar. 

Conforme Padoveze (1994) Margem de Segurança é o volume de vendas que 

excede as vendas necessárias para calcular o Ponto de Equilíbrio. Maher (2001) 

corrobora com Padoveze quando afirma que a Margem de Segurança representa o 

excedente em vendas, projetadas ou reais, sobre o ponto de equilíbrio. Padoveze 

(2003, p.290) postula que: 

 

“a margem de segurança pode ser definida como o volume de vendas que 
excede às vendas calculadas no ponto de equilíbrio. O volume de vendas 
excedente para se analisar a margem de segurança, pode ser tanto o valor 
das vendas orçadas, como o valor real das vendas”  

 

A margem de segurança é explicada por Brumi e Fama (2008, p.209) no 

fragmento:  

 

“Segundo os dados da contabilidade da empresa Indústria Confiança Ltda., 
seus principais gastos fixos somados alcançavam $ 54.000,00. Seu custo 
variável unitário era estimado em $ 4,50, seu preço de venda era estimado 
em $ 7,50 e seu volume de vendas era igual a 25.000 unidades”. 

 
No exemplo trazido por Brumi e Fama (2008) pode-se perceber que a 

Margem de Segurança é a diferença entre o total de vendas com que a empresa 

esta operando e o volume de vendas no ponto de equilíbrio. Então a Margem de 

Segurança cumpre a função indicar o nível de risco da atividade exercida em relação 

ao ponto de equilíbrio. A Equação para calcular a Margem de Segurança está 

representada a seguir. 

Quadro 5 – Equação para Calcular a Margem de Segurança 

Margem de Segurança (MS)= Vendas reais/ Orçadas (-) Vendas no PE 

Fonte: Padoveze (2003, p.291) 

 

Assim quanto maior for a Margem de segurança menor é o risco de a empresa 

ter prejuízo e maior a probabilidade de ser bem sucedida no mercado que atua. 
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2.8 A EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE  

 

 

O IBRACOM registra a história da contabilidade, em seus escritos afirma 

que a contabilidade é quase tão antiga, quanto o desenvolvimento da civilização. Na 

antiguidade era preciso contabilizar os rebanhos, controlar a água, a pesca, as 

ferramentas, os exércitos, etc, neste afazer cotidiano os seres humanos realizavam 

uma forma rudimentar de contabilidade. Com isso percebe-se que a contabilidade 

tem suas raízes nos primórdios da humanidade. Vejamos:  

 
Alguns pesquisadores afirmam que o início das práticas relacionadas com o 
controle das contas data mais de mil anos antes de Cristo. Para outros, tais 
preocupações são tão velhas quanto a humanidade. Para mensurar, avaliar, 
e controlar seus bens pessoais desde os tempos remotos, os reis, faraós, 
comerciantes, agricultores, etc; utilizavam técnicas de registros, o que pode 
ser entendido como o início da contabilidade como hoje é conhecida. 
(OLIVEIRA E NAGATSUKA Apud FEITAL, 2012, p. 19). 

 
Conforme a sociedade evolui, a contabilidade assume a função de apoio 

administrativo. Para Beuren (2003), Frei Luca Pacioli, foi considerado o pai da 

contabilidade, no período do Renascimento Cultural. A sociedade se desenvolve 

social, cultural e economicamente e fomenta evolução da contabilidade enquanto 

ferramenta útil aos negócios. Contabilizar, mesurar e conhecer tornou-se 

necessidade para os comerciantes. No entanto, 

 
[...] É claro que a contabilidade teve evolução relativamente lenta até o 
aparecimento da moeda. Na época da troca pura e simples de mercadorias, 
os negociantes anotavam as obrigações, os direitos e os bens perante 
terceiros, porem, obviamente, tratava-se de um mero elenco de inventário 
físico, sem avaliação monetária (IUDICIBUS, 1997, p. 30). 

 
Como consequência do aumento de bens e mercadorias surge à 

necessidade de controlar mais seu capital. Preocupava lhes saber o tanto que lhes 

rendiam as negociações. Tais informações já não eram fáceis de guardar na 

lembrança (memória), por conseguinte os registros ganham status de necessidade, 

e pensando no futuro o homem realiza seus primeiros registros. 

É possível afirmar que o homem evoluiu a partir da contabilidade por que: os 

registros que realizavam; o controle que estabeleciam e o sistema de contas que 

mantinham, forçou o desenvolvimento do pensamento organizado nos seres 

humanos, neste contexto a contabilidade é o alicerce da evolução humana. 
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Neste sentido Iudicibus e Marion (1999) descrevem a primeira 

funcionalidade da contabilidade como: analisar; contar e registrar “a riqueza, em 

contrapartida informar os acréscimos e perdas, em uma época que ainda não existia 

números, escrita ou moeda” Beuren, et.al (2003, p, 23). 

No decorre da era medieval a contabilidade evolui chegando ao patamar de 

ciência. A partir da matemática e das grandes invenções os horizontes da civilização 

se abrem e a contabilidade cresce na época que ficou conhecida como: Era da 

técnica. Neste período o livro caixa começou a ser utilizado como registro de 

operações. 

A contabilidade do Mundo Moderno compreende o período entre 1494 e 

1840. Considera o início da fase científica da contabilidade. O foco deste período é a 

divulgação do “método das Partidas Dobradas, por intermédio da obra do Frei Luca 

Pacioli” Beuren, et.al (2003, p, 24).

No ano de 1840 tem inicio a fase da contabilidade do Mundo 

Contemporâneo. Com o reconhecimento de ciência e a utilização para 

empreendimentos a contabilidade se desenvolve, mas suas informações eram 

sigilosas. Isso limitava o acesso aos registros e relatórios fazendo com que apenas 

os administradores os analisassem. Esta restrição não afetava o sistema contábil 

que passa cada vez mais a ser percebido como ferramenta essencial ao 

desenvolvimento econômico e financeiro das organizações. 

Mais recentemente a contabilidade passou a ser considerada como 

instrumento importante para a sociedade, tendo em vistas a crescente expansão da 

sociedade anônima como forma de sociedade comercial. Atualmente se acredita que 

as informações vindas da contabilidade interessam a outros grupos sociais além dos 

sujeitos ligados a empresa. Enquanto ciência a, 

 
[...] contabilidade é um sistema muito bem idealizado que permite registrar 
as transações de uma entidade que possam ser expressas em termos 
monetários, e informar os reflexos dessas transações na situação 
econômico-financeira dessa entidade em uma determinada data (GOUVEIA, 
1993, p. 1). 

 
Ainda hoje a contabilidade não é uma ciência acabada (concluída), continua 

a se buscar novas formações, outras possibilidades de aplicação. Uma vez que está 

associada ao contexto humano permanece em constante ressignificação. 
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Hoje, a doutrina contábil ainda não está completa. Como em qualquer outra 
ciência, quando se conclui um estudo, um novo horizonte é vislumbrado 
pelos pesquisadores. Por se tratar de uma ciência inserida em um contexto 
dinâmico, dificilmente sua amplitude poderá ser delimitada (BEUREN, et al. 
2003, p. 26). 

 
Com o mundo globalizado a contabilidade e os contadores enfrentam novos 

desafios ao mesmo tempo em que recebem novas oportunidades. Neste movimento 

de globalização e inovação tecnológica força o ramo da contabilidade cobrar do seu 

profissional capacidade para lidar com as reformulações que vão sendo necessárias. 

Para ser reconhecidamente um bom contabilista é preciso saber comunicar as 

informações, saber convencer os usuários da importância da contabilidade e do 

tanto que contribui no momento da  tomada de decisão. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

Este estudo pode ser classificado quanto a sua natureza como teórico-

empírico, uma vez que busca embasamento em livros, artigos, sites e demais 

publicações relacionadas ao tema, quanto em pesquisa prática que será realizada 

junto à empresa selecionada como algo deste movimento investigativo.   

Quanto à abordagem do problema, o presente trabalho classifica a pesquisa 

como qualitativa, no pensamento de Minayo (2004) sendo que esta autora afirma 

que a finalidade de uma pesquisa qualitativa é responder questões particulares, ou 

seja: 

 
Ela [a pesquisa qualitativa] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível 
de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos á operacionalização de 
variáveis (MINAYO, 2004, p. 21-22). 

 
Quanto aos fins, trata-se de um estudo descritivo, de acordo com Gil (1996, 

p. 42), “as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, estabelecimento 

de relações entre variáveis”.  

Koche (1997) observa que a pesquisa descritiva é aquela que estuda as 

relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulá-las, e 

ainda, constata e avalia essas relações à medida que essas variáveis se manifestam 

espontaneamente em fatos, situações e nas condições que já existem.  

Foram realizadas buscas bibliográficas a respeito do tema, e reunidas 

informações por meio de diálogos e pesquisa documental no setor de contabilidade 

da empresa alvo deste estudo. Dessa maneira, o projeto cumpre o objetivo geral 

estabelecido. 
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3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

O presente estudo teve por objetivo realizar um diálogo com o responsável 

pela contabilidade da empresa Casa Fer Ind e Comércio de Ferragens LTDA, com 

seu gestor e três funcionários responsáveis pelo preenchimento das planilhas de 

controle de estoque.  

Os relatórios originados de registros oriundos da contabilidade foram 

recebidos via e-mail, e os repasses foram sujeitos à aprovação do responsável pelo 

setor. Por fim, as dúvidas que restaram a respeitos das informações, ou, as  

informações adicionais foram buscadas por meio de contato virtual realizado via E-

mail. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados se deu por meio de diálogos realizados no contexto da 

empresa Casa Fer Ind e Comércio de Ferragens LTDA, a fim de elencar informações 

relacionadas à gestão de custos capazes de sugerir como aplicar o método de 

custeio variável em uma empresa de pequeno porte a fim de gerar informações 

gerencias. 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de dados primários levantados 

junto à empresa, por meio de conversa virtual e pessoal. As informações foram 

recolhidas pela autora nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2015. 

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Os dados elencados por esta pesquisa foram tabulados em planilhas do 

software excel e / ou semelhante,  com a finalidade de verificar  as informações 

gerencias levantadas por meio da custeio variável. Em seguida os dados obtidos 

foram, organizados em quadros e tabelas para uma melhor visualização e 
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compreensão dos resultados obtidos na pesquisa. Enfim, avaliar os resultados para 

que a melhor decisão seja tomada através das conclusões.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

A empresa Casa Fer Ind e Comércio de Ferragens LTDA esta localizada na 

Rua do Comércio, nº 2727, CEP 99950-000 no bairro São Paulo na cidade de 

Tapejara, no noroeste do Rio grande do Sul. É possível estabelecer contato com a 

empresa através do telefone (05) 3344-2892, no endereço acima descrito ou ainda 

virtualmente no linck: casafer@netvisual.com.br. 

No dia 16 do mês de maio no ano de 2001 os sócios Jose Alexandre de 

Almeida e Wagner Luizmar Beé inauguraram sua empresa Casa Fer Ind e Comércio 

de Ferragens LTDA, com a finalidade de atuar no ramo de fabricação de produtos de 

metais. A empresa assume a missão de comercializar e distribuir produtos de 

qualidade, com atendimento especializado, agilidade na entrega e de forma 

sustentável, valorizando a confiança dos clientes.  

Busca ser referencia na distribuição de pregos telheiros no sul do Brasil até 

o ano de 2020. Esta caminhada será pautada no comprometimento para com 

clientes, fornecedores e colaboradores, agindo com transparência e honestidade. 

Focando mais nas relações sólidas por entender que estas sejam mais rentáveis, 

para realizar suas atividades a indústria conta com um pavilhão com 454 m² de 

extensão. 

Atualmente a empresa trabalha com uma equipe composta por cinco 

funcionários, destes três são vendedores externos, um funcionário que exerce a 

função de entregador e ajudante geral, um serviços gerais. Seu horário de 

funcionamento é das 7: 30 as 11: 45 pela manhã e à tarde das 13: 30 as 18h00min 

com intervalos de 15 minutos em cada turno, podendo ser alterado conforme a 

demanda de pedidos recebidos. O funcionamento se dá de segunda-feira a sexta-

feira, salvo haja necessidade de horas extras. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

5.1 PRODUTOS MAIS VENDIDOS 

 

 

A Tabela 1 apresenta os produtos mais vendidos pela empresa CasaFer no 

mês de novembro. Juntos representam 71,10% das vendas realizadas no mês. 

Devido a grande quantidade de produtos que empresa comercializa foram 

selecionados para esta pesquisa cinco produtos, sendo estes os mais relevantes em 

relação ao faturamento mensal. 

 

Tabela 1 – Principais Produtos Vendidos no Mês de Novembro de 2015 

COD. PRODUTO   
DESCRIÇÃO 

QUANT.CAIXAS 
VENDIDAS  

FATURAMENTO 
MENSAL R$ 

% DA 
RECEITA 

Produto 1 Parafuso telheiro 
5/16x110 cento 

20 15.387,40 28,46% 

Produto 2 Prego telheiro 
18x30 1kg 

46 9.039,00 16,72% 

Produto 3 Prego Telheiro 
18x30 900g 

36 7.100,00 13,13% 

Produto 4 Prego Telheiro 
18x30 500g 

21 4.550,00 8,42% 

Produto 5 Prego Telheiro 
18x30 1kg Ardox 

10 2.361,00 4,37% 

Receita de 
faturamento do mês 
de novembro 

 
54.061,53 

 TOTAL 133 38.437,00 71,10% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Como visto cada produto teve seu nome descrito e foi revelado a quantidade 

vendida, em seguida apresenta a contribuição de cada item para o faturamento da 

empresa sendo considerado como base o faturamento de novembro.  

Analisando a Tabela 1 percebe-se que o produto 1 é o que mais contribui 

para o faturamento da empresa chegando ao montante de R$15.387,40 no mês, o 

que representa 28,46% das vendas realizadas. Outra observação que pode ser feita 

a respeito do Produto 1 é que ele se difere dos demais por se tratar de um parafuso, 

sendo que os outros são pregos .  
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Os demais produtos geram uma receita de R$23.050,00, o que significa que 

eles abrangem uma porcentagem de 42,64% do faturamento realizados no mês de 

novembro.  O tópico seguinte apresenta a margem de contribuição de cada produto, 

haja vista que é necessário saber o quanto cada produto contribui pra cobrir os 

custos e despesas fixas. 

  

 

5.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL POR CAIXA COMERCIALIZADA 

 

 

A margem de contribuição é uma ferramenta útil para os gestores por revelar 

informações gerenciais, ao analisa-las é possível saber quanto cada produto 

contribui para o resultado da empresa. 

A Tabela 2 apresenta a margem de contribuição mensal por caixa 

considerando o preço de venda e os custos e despesas variáveis do período 

analisado. 

 

Tabela 2 – Margem de Contribuição Mensal por Caixa 

DESCRIÇÃO PRODUTO 
1 

PRODUTO 
2   

PRODUTO 
3  

PRODUTO 
4  

PRODUTO 
5  

PREÇO DE VENDA  771,75 217,50 218,40 220,00 240,00 
(-) CUSTO DA 
MERCADORIA 

570,75 89,50 90,44 93,00 92,50 

Prego 513,75 40,25 42,00 41,50 44,50 
Alumínio 15,25 27,50 25,48 25,00 25,25 
Borracha 25,00 15,00 15,40 15,00 16,00 
Embalagem 16,75 3,50 3,92 7,00 3,50 
Caixa - 3,25 3,64 4,50 3,25 
(-) DV 122,50 34,75 35,00 35,00 38,25 
IMPOSTO SIMPLES 8,4% 64,75 18,25 18,48 18,50 20,25 
COMISSÃO 5% 38,50 11,00 10,92 11,00 12,00 
FRETE 2,5% 19,25 5,50 5,60 5,50 6,00 
      

TOTAL MARGEM R$ 78,50 93,25 92,96 92,00 109,25 

TOTAL MARGEM % 10,17% 42,87% 42,56% 41,82% 45,52% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Para calcular a margem de contribuição considerou-se os cinco produtos de 

maior representatividade no faturamento, conforme apresentados na Tabela 1. Os 

relatórios de venda forneceram informações referentes ao preço que a empresa 

comercializa cada produto. Chegou-se ao custo variável dos produtos somando o 
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preço pago pelas mercadorias necessárias para sua produção. O frete, a comissão 

dos vendedores e os impostos de circulação de mercadoria (Simples Nacional) 

foram alocados como despesa variável. O imposto corresponde a 8,4% do montante 

negociado, o frete resulta em um encargo de 2,5% e a comissão paga aos 

vendedores é de 5% sobre a venda realizada. 

Para facilitar o trabalho o nome dos produtos foram substituídos por 

números de 1 a 5, a sequência em que estão distribuídos respeita sua 

representatividade para o faturamento da empresa. 

O número um representa o produto parafuso telheiro 5/16x110; o número 

dois representa o produto prego telheiro18x30 1kg; o número três representa o 

produto prego telheiro 18x30 900g; o número quatro representa o produto prego 

telheiro 18x30 500g  e o número cinco representa o produto prego telheiro 18x30 

1kg ardox. 

Analisando a Tabela 2 percebe-se que o produto cinco teve uma venda 

inferior aos demais produtos, contudo sua margem de contribuição é maior. Este tipo 

de informação permite aos gestores orientar sua equipe de vendedores para que 

estes focalizem esforços para intensificar a comercialização dos produtos mais 

viáveis, sempre considerando a relação custo, volume e lucro. Considerando que, a 

margem de contribuição e a representatividade no faturamento são diferentes, torna-

se necessário o calculo da margem de contribuição ponderada. 

 

 

5.3 MÉDIA PONDERADA 

 

 

A média ponderada se faz necessária em empresas multiprodutos, no caso 

da unidade de estudo, considerou-se os cinco principais produtos, sendo que o 

produto com maior margem de contribuição é o produto com menor 

representatividade no faturamento. 
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Tabela 3 – Média Ponderada Mês de novembro de 2015 

 Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 Produto 5 

Margem de contribuição 10,17% 42,87% 42,56% 41,82% 45,52% 
% Representatividade do 
faturamento 

28,46% 16,72% 13,13% 8,42% 4,37% 

Média Ponderada  2,89% 7,17% 5,59% 3,52% 1,99% 
Total 21,16% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

Conforme observado na Tabela 3, fez-se a ponderação de cada produto 

considerando a margem de contribuição e a representatividade no faturamento. A 

média ponderada resultou em 21,16%, ou seja, ao considerar o Mix dos Produtos a 

empresa obtém tal margem de contribuição. Deve-se reconhecer que essa média 

altera-se constantemente, porém servirá de base para o calculo do ponto de 

equilíbrio mensal. Na medida em que o Mix de produtos variarem, novos cálculos 

deve ser realizado a fim de identificar a margem de contribuição ponderada. 

 

 

5.4 CUSTOS FIXOS  

 

 

5.4.1 Depreciação dos Bens 

 

 

Considerando que os elementos que integram a empresa possuem 

diferentes prazos de vida útil diferentes realizou-se um controle individualizado para 

cada bem. Sabe-se que a depreciação de um ativo começa quando começa operar 

e termina quando este não possui utilidade para a empresa.  

Neste caso a depreciação foi calculada tomando por base o valor integral de 

aquisição de um produto novo, ou seja, os bens foram avaliados a valor de mercado. 

Considerou-se o tempo médio de vida útil de cada bem e o valor residual. O valor do 

bem, menos o valor residual compreende o valor depreciável, o qual foi dividido pelo 

prazo de vida útil do bem resultando na depreciação mensal, como evidenciado na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 – Depreciação dos Bens do Mês de Novembro de 2015 

Bens Valor R$ Qtd Total R$ Vida 
útil 

Residual Base Depr. 
Anual 

Depr. 
Mensal 

Computadore
s 

2.687,13 2 5.374,26 3 1.074,85 4.299,41 1.433,14 119,43 

Máquinas de 
Cortes 

3.295,82 3 9.887,46 10 1.977,49 7.909,97 791,00 65,92 

Ferramentas 255,14 5 1.275,70 5 255,14 1.020,56 204,11 17,01 
Matrizes de 
Cortes 

4.229,19 3 12.687,57 5 2.537,51 10.150,06 2.030,01 169,17 

Móveis e 
Utensílios  

887,99 9 7.991,91 10 1.598,38 6.393,53 639,35 53,28 

Pavilhão 275.062,38 1 275.062,38 20 55.012,48 220.049,90 11.002,50 916,87 

Total   312.279,28    16.100,10 1.341,68 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Realizando a análise da tabela podemos perceber que a depreciação 

mensal dos computadores é de R$ 119,43.  As máquinas utilizadas para produção 

sofrem uma depreciação mensal de R$ 65,92. As ferramenta resultam em uma 

depreciação de R$ 17,01. As matrizes de cortes depreciam R$ 169,17. Os moveis e 

utensílios somam uma depreciação de R$ 53,28 e o pavilhão deprecia R$ 916,87.  

Conforme identificamos na Tabela 4, a depreciação mensal dos bens é de 

R$ 1.341,68. Vale ressaltar que para calculo do valor residual foi e aplicando uma 

porcentagem de 20%sobre o valor de cada elemento.  

A depreciação representa um dos custos fixos a serem considerado pela 

organização, outro custo fixo a ser reconhecido é a mão-de-obra, a qual é 

apresentada no tópico seguinte. 

 

 

5.4.2 Mão de Obra 

 

 

A empresa possui dois funcionários, sendo que os dois são do sexo 

masculino. A Tabela 5 detalha todos os custos que a empresa tem referente a mão 

de obra. 
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Tabela 5 – Custo com Mão de Obra no Mês de Novembro de 2015  

Funcioná
rios 

Salário 
Base R$ 

Insalubridade 
S/Sal.Min  
20% (R$ 788) 

Prov. 
13º 

Prov. 
Férias 

Prov. 
FGTS s/ 
13º 
e Férias 

 
FGTS 
8% 

 
TOTAL 
R$ 

Func 1  1.407,00   157,60 130,38    173,41     24,30 

 
    
 125,17 

 
 
2.017,86 

Func 2  1.034,00    157,60 99,30   132,07     18,51 
   
  95,33 

 
1.536.81 

 
TOTAL      

  
3.554,67 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

No mês de novembro a empresa gastou R$ 3.554,67 com o pagamento de 

seus funcionários. Este montante inclui o salário base dos colaboradores, a 

insalubridade que é de 20% sobre o salário mínimo, o percentual referente ao 

décimo terceiro e férias, provisões de FGTS para décimo terceiro e férias, FGTS de 

8% pago pela empresa. Assim a empresa tem um custo mensal de R$ 3.554,67 com 

a folha de pagamento de seus funcionários. 

 

 

5.4.3 Total do Custo Fixo Mensal 

 

 

Os custos da empresa foram classificados conforme demostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Custo Fixo Mensal 

Custos                                                           R$ 

Salário Produção Mensal 3.554,67 
Depreciação  1.341,68 
Água  28,87 
Energia Elétrica 344,38 
Serviços de Terceiros  1.614,00 
Total  6.883,60 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Conforme a Tabela 6 a empresa possui um custo fixo mensal de R$ 

6.883,60, sendo que o salário dos funcionários de produção é o item que obtém o 

maior custo chegando ao mês de novembro ao montante de R$ 3.554,67. A 

depreciação do patrimônio gera um custo mensal de R$ 1.341,68 e o pagamento de 
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serviço terceiros consome encargos de R$ 1.614,00. Água paga pela empresa é de 

R$ 28,87 e a energia elétrica R$ 344,87. 

 

 

5.4.4 Despesa Fixa Mensal 

 

 

Toda empresa possui despesas que não dependem de vendas, nem de 

produção para existirem. Estas despesas são denominadas despesas fixas e caso a 

empresa fique inativa em determinado período, estas despesas resultariam em 

prejuízo acumulado no período de recesso. Então para lucrar é fundamental produzir 

e comercializar uma quantidade de produtos necessária para cobrir e ultrapassar o 

montante gasto com despesas fixas e variáveis 

Por compreender que as despesas fixas devem ser apuradas mensalmente, 

este estudo tomou por base o mês de novembro de 2015. Assim as despesas fixas, 

referente à este mês podem ser observadas na Tabela 6.  

 

Tabela 7 – Despesa Fixa Mensal 

Despesas                                                    R$ 

Pró-Labore  1.000,00 
Telefone 139,40 
Internet 65,00 
Honorários de Terceiros 600,00 
INSS 120,96 
FGTS 165,44 
Despesa com veículo  185,02 
Vigilância  100,00 
Total 2.375,82 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Conforme o exposto na Tabela 7 o montante de despesas fixas do mês de 

novembro de 2015 foi de R$ 2.375,82. Neste item destaca-se o valor gasto com pró 

labore de R$ 1.000,00 seguido honorário de terceiros no valor de R$ 600,00.  

Despesa com veículo R$185,02, FGTS R$ 165,44 e INSS R$ 120,96. Por fim 

internet R$ 65,00, telefone R$ 139,40 e vigilância R$ 100,00.  

Portanto para que a empresa não acumule prejuízos resultantes de 

despesas fixas, deve vender o equivalente a R$ 2.375,82, faturamento necessário 

para cumprir seus compromissos mensais. 
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 5.4.5 Despesa Financeira Mensal 

 

 

A Tabela 8 apresenta a despesa financeira que a empresa tem 

mensalmente. 

 

Tabela 8 – despesa Financeira mensal 

Despesas.................................................................R$ 

Despesas Bancárias 280,46 
Despesas de Cobranças 300,22 
Juros  1.889,08 
Total 2.469,76 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

A empresa gasta mensalmente R$ 300,22 com tarifas que correspondem a 

porcentagem cobrado pelas instituições bancaria para o envio de boletos aos 

clientes.  

Os juros representam o valor pago pela empresa referente ao empréstimo 

tomado pela empresa para construção do pavilhão. Somadas todas as despesas 

financeiras resultam em R$ 2.469,76. 
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6  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

6.1 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

 

Para calcular o ponto de equilíbrio da empresa é preciso fazer a margem de 

contribuição de todos os produtos vendidos no mês. Feito isso é possível obter o 

faturamento, os custos e despesas variáveis, além da margem de contribuição total 

ou ponderada. 

No ponto de equilíbrio a empresa não deixa de cumprir seus compromissos, 

mas também não obtém lucro O ponto de equilíbrio recebe diferentes 

denominações, estas denominações especificam a fórmula para serem calculados e 

sua utilização no interior das organizações. Com isso cada termo utilizado para 

referenciar o ponto de equilíbrio carrega características próprias de sua 

funcionalidade 

 

 

6.2 PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL 

 

 

O Quadro 6 detalha o ponto de equilíbrio contábil, no qual o lucro é nulo e as 

vendas realizadas conseguem cobrir os gastos de produção, não existindo prejuízos. 

Então o ponto de equilíbrio contábil de um produto acontece quando obtém-se um 

resultado econômico igual à zero, ou seja, as receitas são suficientes para cobrir os 

custos e despesas (fixas e vaiáveis) não ocasionando prejuízos.  

 

Quadro 6 - Ponto de Equilíbrio Contábil 

PEC= CF + DF     PEC = 6.883,60+2.375,82      PEC = 9.259,42       
               MC                          0,2116                              0, 2116          
PEC R$= 43.759,07  
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Após a realização dos cálculos é possível perceber que a empresa alcança  

o ponto de equilíbrio contábil  quando obtém uma receita mínima de  R$ 43.759,07, 
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isto por que no mês de novembro a empresa gastou R$ 43.759,07 com a  produção 

de seus produtos,. Então ponto de equilíbrio contábil resulta da soma dos custos e 

despesas de um determinado período. Com a ruptura do ponto de equilíbrio a 

empresa passa a obter lucro, caso não atinja o PE essa irá operar com prejuízos. 

 

 

6.3 PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 

 

Para encontrar o PE financeiro é necessário excluir a depreciação mensal, 

visto que não gera desembolso, e somar as parcelas financeiras, visto que gera 

saídas de caixa mensal. O ponto do equilíbrio financeiro evidencia o quanto a 

empresa deve vender para que seja possível honrar os compromissos financeiros .O 

Quadro 7 apresenta os cálculos realizados para identificar o ponto de equilíbrio 

financeiro. 

 

Quadro 7 - Ponto de Equilíbrio Financeiro 

PEF = CF + DF - Depreciações + Part Financ  
                                 MC 
 PEF=6.883,60+2.375,82-1.341,68      PEF= 7.917,74 
                            0,2116                               0, 2116             
PEF R$=  37.418,43 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 
O Ponto de Equilíbrio Financeiro aloca todos os gastos desembolsáveis, 

sejam eles operacionais ou não. Para cobrir todos estes gastos a empresa precisa 

vender o montante de R$ 37.418,43. É importante ressaltar que mesmo que a 

empresa consiga honrar seus compromissos não significa que está operando sem 

prejuízos. Em outras palavras, atingir apenas o PE financeiro não é uma meta 

satisfatória para a empresa, a menos que já esteja abaixo desse indicador. 
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6.4 PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

 

 

O ponto de equilíbrio econômico é representado pela soma dos custos e 

despesas fixas somando o lucro almejado pelos diretores. 

 
Quadro 8 - Ponto de Equilíbrio Econômico 

PEE= CF+ DF+ lucro desejado  PEE= 6.883,60+2.375,82+8.300,00 
                      MC                                               0,2116 
PEE = 17.559,42     PEE R$=  82.984,03 
             0,2116 
 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 
Sabendo que o ponto de equilíbrio econômico compreende o período em 

que se obtém como resultado nulo o Custo Capital Próprio investido. A análise do 

quadro demostra que quando a empresa vender R$ 82.984,03 a empresa terá uma 

margem de lucro, que representa o custo de oportunidade. 

 

 

6.5 MARGEM DE SEGURANÇA 

 

 

Margem de segurança reflete o quanto uma empresa está segura quando 

suas atividades, ou seja, apresenta quanto à empresa esta superando o ponto de 

equilíbrio e quanto poderia baixar suas vendas sem incorrer em prejuízos. O Quadro 

9 apresenta o calculo da MS da empresa em estudo. 

 

Quadro 9 - Margem de segurança 

MS= RB - PEC      MS= 54.061,53 - 43.759,07   MS R$= 10.302,46 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

A margem de segurança compreende montante de R$ 10.302,46 sendo que 

na margem de segurança a empresa já pagou todas suas obrigações e começa a 

lucrar. Então quanto maior for à margem de segurança maior será a lucratividade da 

empresa e menor o risco de prejuízo. 
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7 CONCLUSÃO  

 

 

Nos dias de hoje os gestores de qualquer indústria necessitam de 

informações para guiar suas decisões. As ferramentas utilizadas pela contabilidade 

gerencial são responsáveis por disponibilizar estas informações. Conhecer os 

números de sua empresa facilita o trabalho e torna o processo de decisão mais ágil 

e as decisões mais adequadas, isso faz com que o retorno do investimento seja um 

objetivo desejável, sobretudo para as pequenas empresas. 

O estudo se torna relevante por ser realizado em uma micro empresa, as 

quais necessitam, cada vez  mais , de informações confiáveis para tomar decisões 

acertadas. A contabilidade de custo é um instrumento que permite produzir 

informações para os mais diversos níveis gerencias da empresa. Essas informações 

atendem demandas como: usuários internos que a utilizam para planejar, controlar e 

comercializar os bens e serviços da organização, os usuários externos também se 

beneficiam das informações levantadas, visto que conseguem saber o tanto de 

confiabilidade que a empresa possui, ou seja, se seu dinheiro estará seguro ao 

realizar um (uma grande compra) grande negócio com a empresa. 

Para tanto este estudo teve como objetivo geral aplicar o método de custeio 

variável em uma empresa de pequeno porte a fim de gerar informações gerencias.  

Todas as informações referente aos custos de fabricação e comercialização 

do prego telheiro foram concedidas pelo responsável pela contabilidade da empresa 

CasaFer Industria e Comércio LTDA. Para que o objetivo fosse alcançado os dados 

foram tabulados em planilhas nestas planilhas os produtos fabricados foram 

apresentados e a margem de contribuição de cada produto foi calculada. Neste 

calculo chegou-se a conclusão que o produto 5 é o que tem maior margem de 

contribuição , ou seja o que mais gera lucro para a indústria apesar de não ser o 

mais comercializado.  

A análise do ponto de equilíbrio da empresa evidência que é necessário 

vender R$ 43.759,07 e o ponto de equilíbrio financeiro que  aloca todos os gastos 

desembolsáveis, sejam eles operacionais ou não é de  R$ 37.418,43. O ponto de 

equilíbrio econômico é de R$ 82.984,03 mensal, a partir deste ponto a empresa 

começa a lucrar. 
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Analisando os dados percebe-se que o produto 5 é o que mais gera lucro 

apesar de não ser o mais vendido. Neste sentido os gestores poderão orientar seus 

vendedores para focar mais na venda do produto 5 com a finalidade de melhorar sua 

venda e maximizar a lucratividade da indústria. 

Esse estudo foi de grande importância, uma vez que adentrar o universo 

contábil de uma empresa implica em conhecer seu futuro local de trabalho visto que 

a mesma pretende ser contadora. Durante as pesquisa realizadas pode-se 

compreender a importância dos profissionais da contabilidade, e a necessidade das 

informações levantadas serem verídicas, uma vez que balizam ações concretas que 

resultam em sucessos ou fracassos empresariais. Assim pode-se constatar a 

realidade de trabalho do contador e relacionar o trabalho cotidiano a teoria estudada 

no decorrer da trajetória acadêmica. 

Vale ressaltar que este estudo pode ser útil para os gestores da empresa 

uma vez que a empresa estudada estava deixando de faturar mais por desconhecer 

o potencial do produto que fabricava. O trabalho pode contribuir para futuros 

acadêmicos, durante o curso ou mesmo embasar futuras pesquisas sobre 

contabilidade de custos e o uso do custeio variável para tomada de decisão. 
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