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Resumo 

 

A contabilidade de custos surgiu inicialmente com a finalidade de possibilitar a mensuração 

dos estoques e apuração de resultados e com o tempo passou a auxiliar também no controle e 

produção de informações para tomada de decisão. Dentre os  métodos de custeio mais 

difundidos, o custeio variável é o mais adequado para a produção de informações de apoio à 

decisão. Para cumprir esse objetivo, aplica-se com esse método a análise chamada custo-

volume-lucro. Este trabalho é um estudo de caso que objetivou demonstrar a aplicação do 

custeio variável e da análise custo-volume-lucro numa indústria de ração animal. Os dados 

demonstraram a importância da aplicação dessa análise, pois possibilita calcular o ponto de 

equilíbrio, nesse caso, com múltiplos produtos e também o cálculo da margem de segurança. 

Tais informações são bastante úteis na administração das empresas, principalmente as 

industriais que necessitam decidir o que, quanto e como produzir. Espera-se que este trabalho 

contribua com profissionais e estudantes da área, visto que há certa escassez de trabalhos com 

este foco no meio científico. 
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1. Introdução 

 

A tomada de decisões no âmbito das empresas é uma tarefa que demanda informação. 

Diante dessa necessidade, a contabilidade se apresenta como um instrumento capaz de 

registrar, controlar e produzir informação, configurando-se num sistema de informação de 

apoio à decisão (PADOVEZE, 2002).  

Ressaltando esse papel da contabilidade, Marion (2004) define a contabilidade como 

um instrumento que fornece informações úteis para tomada de decisões dentro e fora da 

empresa. Na definição de Basso (2005, p. 21) é destacado o papel da contabilidade na tomada 

de decisão ao afirmar que ela existe “com o fim de oferecer informações e orientação – 

necessárias à tomada de decisões – sobre a composição do patrimônio, suas variações e o 

resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial”. 

Há algo de suma importância que não se deve olvidar. Ao longo da história a função 

fundamental da contabilidade ainda se mantém, ou seja, registrar os fatos e produzir 

informação de auxílio à tomada de decisão. 

A contabilidade de custos surgiu durante o período mercantilista, antes da revolução 

industrial, tendo dois principais objetivos: apuração de resultados e mensuração de estoques. 

É definida por Bruni e Famá (2004, p. 24) como “o processo ordenado de usar os princípios 

de contabilidade geral para registrar custos de operações de um negócio”, podendo os dados 

ser utilizados para fins fiscais ou gerenciais. 

Com o crescimento das organizações e o conseqüente distanciamento entre os 

proprietários, administradores e os ativos, a contabilidade de custos começou a desempenhar 

duas novas funções com foco nas decisões gerenciais: auxílio ao controle e apoio às tomadas 

de decisões (MARTINS, 2003). 

Assim, a contabilidade de custos pode ser utilizada tanto para atender o interesse dos 

usuários externos (fins fiscais) quanto dos usuários internos (fins gerenciais). Desse modo, 

quando é utilizada para atender os usuários externos, ela mensura e avalia custos segundo os 

princípios contábeis e quando utilizada para fins gerenciais ela fornece informações que são 

de interesse da gerência (HANSEN e MOWEN, 2003). 

Essas duas funções (controle e apoio à decisão) exercidas pela contabilidade de custos, 

apesar de serem atribuições bastante recentes, são consideradas das mais importantes e 

mesmo que ainda não tenham sido executadas ou exploradas em todo seu potencial, ainda 
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assim atribui mais vivacidade e relevância ao sistema de informação contábil (MARTINS, 

2003). 

Para Oliveira et al. (2008, p. 5), “nas últimas décadas a Contabilidade de Custos 

deixou de ser um instrumento auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais, tornando-se 

uma importante peça de controle e decisão gerencial.” 

Assim, as informações sobre custos que são fornecidas por meio do sistema de 

informação contábil servem de apoio à gestão, conformando-se num suporte importante no 

processo de planejamento, controle e tomadas de decisões dentro da empresa (HANSEN e 

MOWEN, 2003).  

Na aplicação da contabilidade de custos existem cinco métodos mais comumente 

utilizados, os quais são: custeio por absorção, custeio ABC, custeio variável, RKW e teoria 

das restrições (PADOVEZZE, 2006). O método mais adequado para a produção de 

informações de apoio à decisão gerencial é o método de custeio variável, pois possibilita a 

aplicação de análises que são chamadas análise custo-volume-lucro.  

Diante da importância desse método para o auxílio à tomada de decisões, este artigo 

objetiva apresentar a aplicação da contabilidade de custos com a utilização do método de 

custeio variável e a realização das análises que o mesmo possibilita, destacando sua 

relevância para a administração de empresas agroindustriais. 

 

2. Custeio Variável 

 

No custeio variável, são alocados aos produtos somente os custos e despesas variáveis, 

ficando os custos e despesas fixas separados e considerados como despesas do período, indo 

diretamente para o Resultado. Assim, para os estoques só vão os custos variáveis (MARTINS, 

2003). 

Conforme Koliver (2000, apud MOURA, 2005), o custeio variável está fundamentado 

na alocação dos custos variáveis sendo diretos ou indiretos, aos portadores finais do custo. 

Para Lopes de Sá (1990, p. 108), o custeio variável é “o processo de apuração de custo que 

exclui os custos fixos”. 

Destacando sua forma de operacionalização,  Bruni e Famá (2004) afirmam que no 

sistema de custeio variável apenas os custos variáveis são alocados aos produtos fabricados e 

juntamente com as despesas variáveis são subtraídos da receita, formando um determinado 
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valor denominado margem de contribuição. Assim, os custos e as despesas fixas são abatidos 

da margem de contribuição do período. 

Ressalta-se que “esse método de custeio não segue os princípios fundamentais de 

contabilidade do regime de competência e confrontação, por isso não é reconhecido para 

efeitos fiscais, porém, é de grande auxílio no processo de tomada de decisões, sendo usado 

para fins gerenciais” (CREPALDI, 2002, p. 223). 

De acordo com Martins (2003), o custeio variável propicia, mais rapidamente, as 

informações necessárias à empresa do ponto de vista decisorial, e assim, o resultado medido 

dentro de seu critério é mais informativo à adminstração. 

Percebe-se que entre os autores, há consenso de que no custeio variável todos os 

gastos variáveis são alocados aos produtos e que a aplicadação desse método possibilita a 

produção de informações oriundas da contabilidade de custos que são úteis no apoio à tomada 

de decisões. Conforme já destacado, existem algumas análises possíveis de serem realizadas 

quando da aplicação do custeio variável, as quais serão destacadas a seguir. 

 

3. Análise de Custo-Volume-Lucro 

 

A análise de custo-volume-lucro (CVL) é uma ferramenta de alto poder no que diz 

respeito ao planejamento e tomada de decisão, pois, enfatiza os inter-relacionamentos dos 

custos, das quantidades vendidas e respectivamente os preços, onde todas as informações 

financeiras são agrupadas. Através dessa análise, é possível identificar a extensão de um 

problema econômico, e auxiliar na resolução do mesmo, apresentando as soluções possíveis. 

É de suma importância para os administradores o conhecimento do potencial dessa ferramenta 

de análise (HANSEN e MOWEN, 2003). 

Assim, a análise de custo-volume-lucro, é uma técnica que mede os efeitos que as 

mudanças no volume produzido provocam nos lucros da empresa, ou seja, se há grandes 

mudanças quando aumenta ou diminui  a quantidade produzida e de um modo geral, toda a 

relação existente entre os custos, o volume e os lucros (VANDERBECK e NAGY, 2001). 

A análise CVL, tem total influência em decisões tomadas nas empresas, e pode 

responder a perguntas como: quais produtos vender? qual quantidade de produtos fabricar ou 

vender? qual o preço mais rentável para a empresa não ter prejuízos?. Desse modo, Padoveze 

(1994 apud CALLADO et. al., 2007), ressalta que a análise CVL possibilita que sejam 
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efetuadas várias análises objetivando a redução dos custos, utilizando políticas de incremento 

de quantidade de vendas e redução dos preços unitários dos produtos.  

  Assim, para que essa análise seja eficiente, há duas ferramentas de apoio, as quais 

são: cálculo do ponto de equilíbrio e da margem de segurança. 

 

3.1. Ponto de equilíbrio 

 

 Segundo Vanderbeck e Nagy (2001, p. 415), “o ponto de partida usual na análise de 

custo-volume-lucro é a determinação do ponto de equilíbrio de uma empresa”. Assim, o ponto 

de equilíbrio é definido pelos autores como o ponto no qual a receita de vendas de uma 

empresa é adequada para cobrir todos os custos de produção e de venda, mas sem a obtenção 

de lucro.  

 Martins e Mendes (2005) definem ponto de equilíbrio como o valor das vendas que 

cobrem os gastos totais (custos e despesas), onde neste ponto os gastos são iguais à receita 

total, isto é, o ponto onde a  empresa não apresenta lucro nem prejuízo. A equação para 

determinação do ponto de equilíbrio segundo Martins e Mendes (2005), é dada como: 

 

PEQ = (CF) / MC  ou 

PE$ = (DF/MC) X VT 

Onde:  PEQ = Ponto de equilíbrio em quantidade 

            VT = Vendas Totais 

            DF = Despesas Fixas 

            MC = Margem de contribuição 

            CF = Custo Fixo 

             L = Lucro 

  

Segundo Crepaldi ( 2002, p. 229 e 230), o ponto de equilíbrio pode ser classificado em 

contábil econômico e financeiro, os quais são a seguir definidos:  

O Ponto de equilíbrio contábil (PEC) é obtido quando há volume (monetário ou 

físico) suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixas , ou seja, o ponto em 

que não há lucro ou prejuízo contábil, é o ponto de igualdade entre Receita total e o 

Custo Total. O Ponto de equilíbrio econômico (PEE) ocorre quando existe lucro 

na empresa e esta busca comparar e demonstrar o lucro da empresa em relação à 

taxa de atratividade que o meracdo financeiro oferece ao capital investido. O Ponto 

de equilíbrio finaceiro (PEF) é representado pelo volume de vendas necessárias 

para que a empresa possa cumprir com seus compromissos financeiros. Nem todos 
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os custos de produção representam desembolsos. Dessa forma, os resultados 

contábeis e econômicos não são iguais aos financeiros. 

A fórmula apresentada acima para o cálculo do ponto de equilíbrio é aplicável quando 

a empresa produz um único produto, não sendo possível utilizá-la quando ocorre a fabricação 

de múltiplos produtos.  

Assim, segundo Bruni e Famá (2004) as fórmulas para o cálculo do ponto de 

equilíbrio com múltiplos produtos são as seguintes: 

PECMP$ = GASTOS FIXOS/MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO% média 

PEEMP$ = (GASTOS FIXOS+RCP)/MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO% média 

PEFMP$ = (GASTOS FIXOS - GND)/MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO% média 

Onde:  PECMP$ = Ponto de equilíbrio contábil com múltiplos produtos em reais 

            PEEMP$ = Ponto de equilíbrio econômico com múltiplos produtos em reais 

            PEFMP$ = Ponto de equilíbrio financeiro com múltiplos produtos em reais 

            RCP = Retorno sobre o capital próprio 

            GND = Gastos não-desembolsáveis 

Na visão de Martins (2003, p. 257), “o ponto de equilíbrio também denominado Ponto 

de Ruptura (Break-even Point) nasce da conjugação dos custos e despesas totais com as 

receitas totais.” Ainda para Martins (2003), não existe nenhum custos ou despesa 

perfeitamente fixo, em contrapartida não existe também nenhum custo ou despesa 

perfeitamente variável. A cada 1% de alteração nos custos e despesas fixas ocorrem os 

mesmos 1% de alteração no ponto de equilíbrio; porém se a alteração for nas despesas e 

custos variáveis, o efeito dependerá do grau de alteração na margem de contribuição que é a 

diferença entre a receita de vendas e o total de custos e despesas variáveis. 

 

3.2. Margem de segurança  

 

A margem de segurança é definida por Bruni e famá (2004, p. 262), como  “a quantia 

ou índice das vendas que excedem o ponto de equilíbrio da empresa.” Esta margem de 

segurança mostra o quanto as vendas podem diminuir sem que a empresa entre em prejuízo. A 

margem de segurança pode ser expressa em quantidade, moeda e percentual. 

De forma semelhante,  Maher (2001, p.442) afirma que “a margem de segurança é o 

excedente de vendas, reais ou projetadas, sobre o ponto de equilíbrio.” Assim, a  margem de 

segurança deixa os gestores informados da margem entre as vendas atuais e o ponto de 

equilíbrio 
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De acordo com Bruni e Famá (2004), a equação para a atribuição do valor da margem 

de segurança pode ser expressa assim: 

Margem de segurança em quantidade = Vendas atuais – Ponto de equilíbrio em 

quantidade 

Para o cálculo da margem de segurança em moeda, multiplica-se a margem de 

segurança em unidades pelo preço de venda, como segue:  

Margem de segurança em valor $ = Margem de segurança em quantidade x 

Preço de venda 

Enfim, para o cálculo da margem de segurança em percentual, divide-se a margem de 

segurança em quantidade pela quantidade de vendas e multiplica-se o resultado por 100: 

Margem de segurança percentual = margem de segurança em quantidade / 

vendas atuais x 100 

 A margem de segurança, para Vanderbeck e Nagy ( 2001), indica o volume em que as 

vendas podem cair antes que a companhia sofra uma perda.  

 Assim, a margem de segurança pode ser vista como uma medida do risco. Sempre 

existem eventos que podem reduzir as vendas abaixo do nível esperado, desse modo, se a 

margem de segurança de uma empresa for grande, o risco de sofrer prejuízos se as vendas 

cairem é menor do que se a margem de segurança for pequena. Diante desse risco, os 

administradores que dispõem de uma margem de segurança baixa, podem tomar medidas que 

visem aumentar suas vendas ou reduzir significativamente seus custos a fim de aumentar a 

margem de segurança  e consequentemente diminuir o risco do seu negócio começar a 

apresentar prejuízo (HANSEN e MOWEN, 2003, p. 611). 

 

4. Metodologia 

 

Este trabalho é oriundo de um estudo de caso realizado junto a uma indústria de ração 

animal localizada no interior do estado de Mato Grosso a fim de aplicar o custeio variável 

como instrumento para tomada de decisão.  

A pesquisa realizada é do tipo “Estudo de Caso”, pois segundo Martins (1994,), no 

estudo de caso o pesquisador dedica-se a estudos intensivos do passado, presente e de 

interações ambientais de uma (ou de algumas) unidade social: indivíduo, grupo, instituição, 

comunidade. 
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A abordagem foi de natureza quantitativa visto que trabalhou com a aplicação do 

custeio variável tendo por base dados oriundos da contabilidade gerencial da empresa 

(DENZIN; LINCOLN, 2005; NEVES, 1996; HAYATI; KARAMI; SLEE, 2006). A posição 

do pesquisador foi chamada de “observador participante”, de acordo com a classificação 

proposta por Kider (apud MARTINS, 1994).  Nesse tipo de pesquisa o observador é parte do 

contexto que está sendo observado, de forma que ele modifica e é modificado por esse 

contexto. 

Os dados para a análise foram obtidos junto à contabilidade gerencial da empresa, os 

quais foram processados utilizando a planilha eletrônica Excel da Microsoft. Os dados 

analisados são referentes ao mês de setembro do ano de 2010. Esse período foi escolhido em 

virtude de ser o período em que a empresa apresentou o melhor faturamento. Ressalta-se que 

o que se desejava era evidenciar o papel do método na produção de informações para tomada 

de decisões. Para cumprir esse objetivo, os gastos foram classificados em fixos  e variáveis e 

em seguida foi aplicada a análise de custo-volume-lucro, sendo calculados o ponto de 

equilíbrio, nesse caso com múltiplos produtos, margem de contribuição e margem de 

segurança. Os dados foram analisados com foco na produção de informação útil de apoio à 

decisão. 

 

5. Aplicação do Custeio Variável  

 

Tendo como período de análise o mês de setembro de 2010, os gastos foram 

levantados junto à contabilidade da empresa e classificados inicialmente em custos e 

despesas. O próximo passo na aplicação do custeio variável foi a separação dos custos e 

despesas em fixos e variáveis, sendo os variáveis classificados em diretos e indiretos. Os 

custos e despesas variáveis diretos foram alocados diretamente aos produtos e os custos e 

despesas variáveis indiretos foram alocados através de rateio. Esta forma de alocação está 

baseada em Koliver (2000),  Martins (2003).  

Conforme Bruni e Famá (2004), o custeio variável trata especificamente da análise de 

gastos variáveis (diretos ou indiretos), custos ou despesas e sua comparação com as receitas. 

Diante desse conceito, foram alocados aos produtos os custos e despesas variáveis diretos e 

indiretos, sendo os diretos alocados diretamente e os indiretos através de rateio.  

 Assim, a tabela 1 apresenta os custos e despesas variáveis diretos de cada produto, 

identificados na empresa em estudo. 
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        Tabela 1: Custos e despesas variáveis diretas, setembro de 2010 

DESCRIÇÃO   MATÉRIA-PRIMA   COMISSÃO DE VENDAS   TOTAL  

 SAL MINERAL 85 CRIA   28.086,29 469,64 28.555,93 

 SAL MINERAL 65 RECRIA/ENG.   23.277,54 420,78 23.698,32 

 SAL MINERAL 80 CRIA   7.616,27 123,11 7.739,38 

 SAL MINERAL 60 RECRIA   12.297,32 217,46 12.514,78 

 SAL MINERAL 40 ENGORDA   - - - 

 SAL MINERAL 90 CRIA   1.803,63 43,08 1.846,72 

 SAL MINERAL 50 C/20%URÉIA  636,35 11,70 648,05 

 SAL MINERAL 50 C/ 15% URÉIA  1.902,97 41,61 1.944,58 

 SAL MINERAL 50 C/ 10% URÉIA  - - - 

 SAL MINERAL OVINOS   20,92 0,35 21,27 

 SAL MINERAL EQUINO  394,31 6,59 400,90 

 SAL PROTEICO 26 PLUS   61.142,35 961,38 62.103,74 

 SAL PROTEICO 35 SECA   30.992,29 427,41 31.419,70 

 SAL PROTEICO CREEP   360,46 9,04 369,50 

 SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 20   14.271,29 233,58 14.504,87 

 SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 40  - - - 

 RACAO EQUINOS   7.417,50 109,69 7.527,20 

 RACAO SUINOS TERMINACAO   419,36 10,62 429,99 

 RAÇÃO SEMI-CONF. 18% PB  19.937,73 326,09 20.263,81 

 RACAO SEMI-CONF. 16% PB  65.478,18 1.072,21 66.550,39 

 RACAO SUINOS CRESCIMENTO   847,02 20,83 867,85 

 RACAO VACA LEITEIRA 20%PB  5.777,39 94,36 5.871,75 

 RACAO OVINOS TERMINAÇÃO   1.074,72 23,38 1.098,09 

 RACAO BEZERROS 20% PB   1.966,05 33,90 1.999,94 

 RACAO BOVINOS ELITE   856,04 12,78 868,82 

 TOTAL  286.575,99 4.669,61 291.245,60 

  

O segundo passo no cálculo dos custos foi a distribuição dos custos e despesas 

indiretas aos produtos através de rateio (tabela 2). Para a realização do rateio foi utilizado 

como critério a quantidade produzida de cada produto em quilos.  

 

Tabela 2: Rateio dos custos e despesas variáveis indiretas, setembro, 2010. 

DESCRIÇÃO 
PESO TOTAL  

(KG) 
CVI DVI TOTAL 

SAL MINERAL 85 CRIA  35.820 695,48 2433,50 3128,98 

SAL MINERAL 65 RECRIA/ENG. 35.160 682,67 2388,66 3071,33 

SAL MINERAL 80 CRIA  10.200 198,04 692,96 891,00 

SAL MINERAL 60 RECRIA  19.500 378,61 1324,77 1703,38 

SAL MINERAL 40 ENGORDA  - - - - 

SAL MINERAL 90 CRIA  2.100 40,77 142,67 183,44 

SAL MINERAL 50 C/20%URÉIA 900 17,47 61,14 78,62 
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SAL MINERAL 50 C/ 15%URÉIA 2.730 53,01 185,47 238,47 

SAL MINERAL 50 C/ 10%URÉIA - - - - 

SAL MINERAL OVINOS  30 0,58 2,04 2,62 

SAL MINERAL EQUINO 510 9,90 34,65 44,55 

SAL PROTEICO 26 PLUS  147.390 2.861,72 10.013,22 12.874,94 

SAL PROTEICO 35 SECA  68.640 1332,71 4.663,19 5.995,90 

SAL PROTEICO CREEP  660 12,81 44,84 57,65 

SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 20  24.750 480,55 1.681,44 2.161,98 

SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 40 - - - - 

RACAO EQUINOS  21.800 423,27 1.481,02 1.904,29 

RACAO SUINOS TERMINACAO  1.320 25,63 89,68 115,31 

RAÇÃO SEMI-CONF. 18% PB 76.400 1.483,38 5.190,38 6.673,76 

RACAO SEMI-CONF. 16% PB 254.040 4.932,43 17.258,70 22.191,13 

RACAO SUINO CRESCIMENTO  2.040 39,61 138,59 178,20 

RACAO VACA LEITE 20%PB 16.080 312,21 1.092,43 1.404,63 

RACAO OVINO TERMINAÇÃO  3.090 60,00 209,93 269,92 

RACAO BEZERROS 20% PB  4.830 93,78 328,14 421,91 

RACAO BOVINOS ELITE  2.240 43,49 152,18 195,67 

TOTAL 730.230 14.178,12 49.609,58 63.787,70 

 

Os principais custos indiretos que compõe esses valores são energia elétrica da fábrica 

(18,44%), manutenção de máquinas e equipamentos (4,66%), refeições (3,55%) e Mão-de-

obra (73,35). Já os valores que compõe as principais despesas são frete de saída de produtos 

(45,06%), ordenados e salários da administração (30,07%) e ICMS (4,33%). 

Como se pode notar, a tabela 2 mostra todos os custos e despesas variáveis indiretas 

alocados aos produtos, sendo possível verificar quanto dos gastos variáveis indiretos foram 

alocados por produto. Observa-se que os produtos que tiveram maiores gastos variáveis 

indiretos foram a ração semi-confinamento 16% com participação de 34,78% e o sal protéico 

26 plus com 20,18% de participação em relação ao total. Essa participação se deve ao maior 

volume de produção e venda desses produtos no período. 

 

Tabela 3: Gastos variáveis diretos e indiretos, total dos gastos variáveis e gasto variável 

por kg de cada produto, setembro de 2010. 
DESCRIÇÃO GVD GVI TOTAL GV GVU/KG 

SAL MINERAL 85 CRIA  28.555,93 3.128,98 31.684,91 0,88 

SAL MINERAL 65 RECRIA/ENG.  23.698,32 3.071,33 26.769,65 0,76 

SAL MINERAL 80 CRIA  7.739,38 891,00 8.630,38 0,85 

SAL MINERAL 60 RECRIA  12.514,78 1.703,38 14.218,16 0,73 

SAL MINERAL 40 ENGORDA  - - - - 

SAL MINERAL 90 CRIA  1.846,72 183,44 2.030,16 0,97 
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SAL MINERAL 50 C/20%URÉIA 648,05 78,62 726,67 0,81 

SAL MINERAL 50 C/ 15% URÉIA 1.944,58 238,47 2.183,05 0,80 

SAL MINERAL 50 C/ 10% URÉIA - - - - 

SAL MINERAL OVINOS  21,27 2,62 23,89 0,80 

SAL MINERAL EQUINO 400,90 44,55 445,45 0,87 

SAL PROTEICO 26 PLUS  62.103,74 12.874,94 74.978,68 0,51 

SAL PROTEICO 35 SECA  31.419,70 5.995,90 37.415,60 0,55 

SAL PROTEICO CREEP  369,50 57,65 427,16 0,65 

SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 20  14.504,87 2.161,98 16.666,85 0,67 

SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 40 - - - - 

RACAO EQUINOS  7.527,20 1.904,29 9.431,49 0,43 

RACAO SUINOS TERMINACAO  429,99 115,31 545,29 0,41 

RAÇÃO SEMI-CONF. 18% PB 20.263,81 6.673,76 26.937,57 0,35 

RACAO SEMI-CONF. 16% PB 66.550,39 22.191,13 88.741,52 0,35 

RACAO SUINOS CRESCIMENTO  867,85 178,20 1.046,05 0,51 

RACAO VACA LEITEIRA 20%PB 5.871,75 1.404,63 7.276,39 0,45 

RACAO OVINOS TERMINAÇÃO  1.098,09 269,92 1.368,02 0,44 

RACAO BEZERROS 20% PB  1.999,94 421,91 2.421,86 0,50 

RACAO BOVINOS ELITE  868,82 195,67 1.064,49 0,48 

TOTAL 
291.245,60 63.787,70 355.033,30 0,49 

 

Conforme já destacado, no método de custeio variável considera-se para a formação 

do custo dos produtos os custos e despesas variáveis diretos e indiretos. Assim, a tabela 3 

mostra o consolidado dos gastos variáveis diretos e indiretos, ou seja, os custos variáveis 

diretos e indiretos e as despesas variáveis diretas e indiretas. Apresenta-se também nesta 

tabela o valor do gasto variável total por quilo de cada produto, ou seja, o valor dos gastos 

variáveis necessários para produzir cada produto no período.  

Esse valor é importante, pois será utilizado para o cálculo da margem de contribuição 

dos produtos. Ressalta-se que o maior valor de gasto variável unitário foi apresentado pelo 

produto Sal mineral 90 cria, com R$ 0,97 e o menor valor pelo produto Ração semi-

confinamento 16% e 18%, ambos com R$ 0,35. 

Quanto aos gastos fixos, a empresa não apresentou nenhum valor classificado como 

custo fixo e R$ R$ 13.503,45 de despesas fixas. Os gastos que foram classificados como 

despesas fixas foram o aluguel e os honorários contábeis.  

Ressalta-se que no custeio variável a mão-de-obra direta é considerada também no 

cálculo do custo do produto, sendo classificada como custo variável. Na empresa em questão, 

os funcionários da indústria trabalham nas várias linhas de produção, não trabalhando com 

exclusividade em nenhuma delas, em virtude disso, o custo com mão-de-obra  foi classificado 
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como custo variável indireto e alocado aos produtos em forma de rateio, tendo como critério a 

quantidade produzida em quilos. 

 De posse de todos os dados apresentados acima, foi possível elaborar a Demonstração 

de Resultado do Exercício pelo método de custeio variável. 

 

Tabela 4: Demonstrativo do resultado de exercício,  setembro de 2010. 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

RECEITA TOTAL =  449.071,97 

(-) GASTOS VARIÁVEIS  355.033,30 

          Custos variáveis  300.754,11 

          Despesas variáveis  54.279,19 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  94.038,67 

(-) GASTOS FIXOS 13.503,45 

          Despesas fixas 13.503,45 

(=) LUCRO LÍQUIDO  80.535,22 

  

De acordo com a tabela 4 observa-se que a margem de contribuição do período foi de R$ 

94.038,67, ou seja, cobriu os gastos fixos do mês para gerar o lucro líquido de R$ 80.535,22. 

A margem de contribuição representa quanto a empresa gerou de resultado para cobrir os 

gastos fixos do período, gerando assim o lucro líquido. Caso a margem de contribuição seja 

menor que os gastos fixos a empresa não obtém lucro, mas sim prejuízo. 

 

5.1. Análise de custo-volume-lucro  

 

 O primeiro passo na aplicação da análise custo-volume-lucro foi o cálculo da margem 

de contribuição em reais e em percentual para cada produto. Através da margem de 

contribuição é possível conhecer quais os produtos mais lucrativos e qual o produto que 

contribuiu mais para cobrir os gastos fixos. Na tabela 5 está a margem de contribuição para 

cada produto, isto é, a receita unitária (kg) menos gasto variável unitário. 

Observa-se que o sal mineral 60 é o produto que tem a maior margem de contribuição, 

representando 31,16%. Como mostra a receita unitária por kg, os sais minerais são os 

produtos que possuem um gasto variável maior, quando comparado aos outros produtos. Já a 

ração semi-conf 16% e o protéico 26 plus não possuem um gasto variável alto, considerando 

que foram os produtos que tiveram maior participação no volume de produção e vendas, 
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sendo que a margem de contribuição da ração semi-confinamento 16%PB foram de 12,96% e 

o protéico 26 plus 27,26%. 

 

Tabela 5: Margem de contribuição por produto, setembro de 2010. 

DESCRIÇÃO RECEITA UNIT. (KG) GASTO VARIÁVEL UNIT. MC MC % 

 SAL MINERAL 85 CRIA   1, 142 0,885 0,257 0,2252 

 SAL MINERAL 65 RECRIA/ENG.   0, 977 0,761 0,215 0,2204 

 SAL MINERAL 80 CRIA   1, 119 0,846 0,273 0,2438 

 SAL MINERAL 60 RECRIA   1, 059 0,729 0,330 0,3116 

 SAL MINERAL 40 ENGORDA   - - - - 

 SAL MINERAL 90 CRIA   1,249 0,967 0,283 0,2263 

 SAL MINERAL 50 C/20%URÉIA  1,157 0,807 0,350 0,3021 

 SAL MINERAL 50 C/ 15% URÉIA  1,058 0,800 0,258 0,2438 

 SAL MINERAL 50 C/ 10% URÉIA  - - - - 

 SAL MINERAL OVINOS   1,137 0,796 0,340 0,2995 

 SAL MINERAL EQUINO  1,204 0,873 0,330 0,2745 

 SAL PROTEICO 26 PLUS   0,699 0,509 0,191 0,2726 

 SAL PROTEICO 35 SECA   0,724 0,545 0,179 0,2472 

 SAL PROTEICO CREEP   0,757 0,647 0,110 0,1450 

 SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 20   0,853 0,673 0,180 0,2105 

 SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 40  - - - - 

 RACAO EQUINOS   0,511 0,433 0,078 0,1528 

 RACAO SUINOS TERMINACAO   0,540 0,413 0,127 0,2353 

 RAÇÃO SEMI-CONF. 18% PB  0,402 0,353 0,049 0,1224 

 RACAO SEMI-CONF. 16% PB  0,401 0,349 0,052 0,1296 

 RACAO SUINOS CRESCIMENTO   0,596 0,513 0,083 0,1390 

 RACAO VACA LEITEIRA 20%PB  0,547 0,453 0,094 0,1722 

 RACAO OVINOS TERMINAÇÃO   0,494 0,443 0,051 0,1036 

 RACAO BEZERROS 20% PB   0,597 0,501 0,095 0,1597 

 RACAO BOVINOS ELITE   0,568 0,475 0,092 0,1628 

 

Na tabela 6, é apresentada a representatividade de cada produto em relação à 

quantidade produzida e vendida no mês, e a margem de contribuição média percentual, a qual 

será utilizada para o cálculo do ponto de equilíbrio com múltiplos produtos.  

A margem de contribuição percentual média é a soma da margem de contribuição 

multiplicada pela representatividade percentual de cada produto em relação ao total 

produzido.  

O segundo passo da análise custo-volume-lucro foi o cálculo do ponto de equilíbrio 

contábil com múltiplos produtos, ou seja, o valor em reais a ser faturado para que a empresa 

tenha uma situação de lucro zero onde o total de custos e despesas é igual às receitas. 
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A margem de contribuição geral é um dos componentes da fórmula para calcular o 

ponto de equilíbrio com múltiplos produtos, já que foi considerado o mês de setembro com 

todos os produtos fabricados e vendidos no mês. A fórmula seguinte apresenta o cálculo 

ponto de equilíbrio contábil com múltiplos produtos: 

 

PECMP$ = gastos fixos / margem de cont.%média 

PECMP$ = 13.503,45 / 0,1901 

PECMP$ = 71.030,82 

 

Tabela 6: Representatividade de cada produto e a margem de contribuição percentual 

média, setembro de 2010. 
DESCRIÇÃO REPRESENTATIVIDADE MC % MÉDIA 

 SAL MINERAL 85 CRIA   0,0491 0,0110 

 SAL MINERAL 65 RECRIA/ENG.   0,0481 0,0106 

 SAL MINERAL 80 CRIA   0,0140 0,0034 

 SAL MINERAL 60 RECRIA   0,0267 0,0083 

 SAL MINERAL 40 ENGORDA   0,0000 - 

 SAL MINERAL 90 CRIA   0,0029 0,0007 

 SAL MINERAL 50 C/20%URÉIA  0,0012 0,0004 

 SAL MINERAL 50 C/ 15% URÉIA  0,0037 0,0009 

 SAL MINERAL 50 C/ 10% URÉIA  0,0000 - 

 SAL MINERAL OVINOS   0,0000 0,0000 

 SAL MINERAL EQUINO  0,0007 0,0002 

 SAL PROTEICO 26 PLUS   0,2018 0,0550 

 SAL PROTEICO 35 SECA   0,0940 0,0232 

 SAL PROTEICO CREEP   0,0009 0,0001 

 SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 20   0,0339 0,0071 

 SUPLEMIN ENG PLUS 40 X 40  0,0000 - 

 RACAO EQUINOS   0,0299 0,0046 

 RACAO SUINOS TERMINACAO   0,0018 0,0004 

 RAÇÃO SEMI-CONF. 18% PB  0,1046 0,0128 

 RACAO SEMI-CONF. 16% PB  0,3479 0,0451 

 RACAO SUINOS CRESCIMENTO   0,0028 0,0004 

 RACAO VACA LEITEIRA 20%PB  0,0220 0,0038 

 RACAO OVINOS TERMINAÇÃO   0,0042 0,0004 

 RACAO BEZERROS 20% PB   0,0066 0,0011 

 RACAO BOVINOS ELITE   0,0031 0,0005 

 TOTAL  1,0000 0,1901 

 

Desse modo, como a tabela 6 nos fornece a margem de contribuição percentual média, 

foi possível calcular o ponto de equilíbrio com múltiplos produtos, ou seja, o ponto em que os 
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gastos da empresa são iguais à receita, isto é, não atinge o lucro e nem prejuízo. De acordo 

com o cálculo, a empresa precisa ter a receita de R$ 71.030,82 para atingir seu ponto de 

equilíbrio. 

 Com a informação que o ponto de equilíbrio fornece, é possível realizar o terceiro 

passo da análise custo-volume-lucro, ou seja,  calcular a margem de segurança em reais e em 

percentual.  A margem de segurança significa o quanto as vendas podem diminuir sem que a 

empresa entre em prejuízo. A fórmula apresenta o cálculo da margem de segurança em reais: 

  

Margem de segurança em reais = Vendas atuais – PECMP                                

Margem de segurança em reais = 449.071,97 – 71.030,82 

Margem de segurança em reais = 378.041,15 

A margem de segurança em percentual foi calculada da seguinte forma:  

Margem de segurança percentual = margem de segurança em reais /  

vendas atuais x 100 

Margem de segurança percentual = 378.041,15/ 449.071,97 x 100 

Margem de segurança percentual = 84,18% 

 

Assim, de acordo com os cálculos mostrados pelo ponto de equilíbrio e a margem de 

segurança é possível verificar que a empresa está operando com lucro neste período, pois a 

margem de segurança foi 84,18% acima do ponto de equilíbrio, ou seja, as vendas podem cair 

até esse percentual sem que entre em prejuízo, em reais esse percentual representa R$ 

378.041,15. 

Assim, verifica-se a importância dessas ferramentas da análise custo-volume-lucro, a 

qual fornece informações claras e importantes aos administradores auxiliando nas tomadas de 

decisões. 

 

6. Considerações Finais 

 

Conforme proposto, ao longo deste trabalho foi demonstrada a aplicação do custeio 

variável na produção de informações que são úteis à tomada de decisões. Ressalta-se que este 

trabalho se propõe a contribuir com este tema com foco na indústrias de ração animal, 

segmento que se percebe certa escassez de trabalho com foco na gestão de custos. Além disso, 

o cálculo do ponto de equilíbrio com múltiplos produtos é uma técnica pouco apresentada nos 
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trabalhos dessa natureza, de modo que este se destaca por essa aplicação. Diante disso, optou-

se pela aplicação do ponto de equilíbrio apenas para os múltiplos produtos sem calculá-los 

para cada produto individualmente. Esta limitação se dá em virtude dos dados disponíveis na 

empresa não conteplarem os valores segmentados por tipo de produto.  

Assim, sem a pretensão de ser exaustivo quanto ao tema, e com a limitação de 

informações registradas com fins gerenciais sem toda a especificidade necessária ao processo 

de apuração de custos, este trabalho destacou a aplicação do custeio variável, com foco na 

análise custo-volume-lucro. A aplicação dessa análise é de grande importância na produção de 

informações e auxílio na tomada de decisões quanto à produção e venda dos produtos. 

Espera-se que este trabalho represente alguma contribuição aos estudiosos do tema, 

bem como às pessoas ligadas à indústria de ração animal que queiram se apropriar do tema e 

aplicá-lo à sua prática profissional. Desse modo, ficou evidenciada a importância da gestão de 

custos e contabilidade de custos no âmbito das empresas agroindustriais, e de forma mais 

específica, nas empresas do ramo de rações animais.  As informações produzidas podem ser 

utilizadas para a melhoria dos controles e auxílio na administração das empresas, podendo 

resultar em decisões mais acertadas, auxiliando na redução de desperdícios e maximizando os 

lucros. As informações produzidas pela contabilidade de custos podem impactar diretamente a 

perpetuidade e crescimento das empresas, gerando, indiretamente, impactos sociais por meio 

da geração de emprego e renda dentro do contexto social que a empresa está inserida. 
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