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Aplicação da análise custo-volume-superávit na gestão econômica de 
hospitais públicos  
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Resumo: A gestão de hospitais públicos tem sido um grande desafio na atualidade. Um dos aspetos complexos é 
a gestão econômica dessas instituições. Diante dessa realidade, muitos gestores imaginam que para melhorar os 
resultados econômicos a melhor alternativa é deixar de atender pacientes dos municípios circunvizinhos. Este 
trabalho demonstrou a aplicação da análise custo-volume-superávit como um instrumento para o auxílio a 
decisões dessa natureza. Os resultados demonstraram que em função da grande representatividade dos custos 
fixos, essa instiuição é bastante sensível à economia de escala. O cálculo da alavancagem operacional 
demonstrou que o aumento no volume de pacientes atendidos de outros município tende na verdade a melhorar 
os resultados econômicos. Ficou demonstrado que seria mais interessante para o hospital buscar medidas que 
resultem na redução das internações de pacientes do próprio município e expandir o atendimento dos pacientes 
de outros municípios, maximizando a utilização da estrutura disponível e melhorando assim os resultados 
econômicos. 
Palavras-chave: Administração hospitalar, Custos hospitalares, Contabilidade gerencial 

1. Introdução 

Os gestores de serviços hospitalares públicos constantemente estão diante de importantes 
decisões a serem tomadas, no entanto, muitas vezes não dispõem de informações que possam auxiliá-
los nesse processo. Poderiam surgir as seguintes questões: Um aumento de 20% no volume de 
atendimentos da clínica médica provocaria aumento de custos proporcionais ao volume aumentado? O 
que aconteceria em termos de resultados econômicos se o hospital maximizasse a utilização da 
estrutura existente, diminuindo a ociosidade? 

A análise, interpretação e utilização das informações produzidas pelo sistema de apuração de 
custos com visão estratégica pode fornecer subsídios e respostas às questões acima propostas de forma 
bastante eficaz. Tratando desse assunto, Matos (2002, p. 237) afirma que “(...) a informação de custos, 
e a própria função da contabilidade de custos, assume um papel extremamente relevante no processo 
de gestão de um hospital, nos dias atuais.”  

Este resumo apresenta a seguir algumas possíveis formas de análise e interpretação das 
informações produzidas pelo sistema de apuração de custos hospitalares com foco na tomada de 
decisões, bem como um exemplo de sua aplicação num hospital público.  

Análise custo-volume-superávit - Esse tipo de análise é tradicionalmente conhecida como 
custo-volume-lucro (PADOVEZE, 2006; BRUNI e FAMÁ, 2004; MATOS, 2002), quando de sua 
aplicação em empresas privadas. No entanto, visando aplicar essa mesma técnica de análise a uma 
entidade pública, mais especificamente ao Hospital Universitário de Santa Catarina, Mattos (2007) 
atribuiu a ela essa nomenclatura. A nomenclatura se justifica pelo fato das empresas públicas não 
visarem lucro, mas a prestação de serviços públicos à população. Sendo possível, no entanto, de forma 
concomitante o alcance do superávit, com certeza isso é algo desejável pelos gestores públicos.  

Esse tipo de análise é tradicionalmente realizada quando a organização adota em seu sistema 
de apuração de custos o método de custeio variável ou direto. No entanto, Mattos (2007) aplica com 
certo grau de sucesso essa mesma análise utilizando-se do método de custeio por absorção do tipo 
RKW. Um requisito fundamental para que essa análise seja possível é a classificação dos custos 
quanto ao seu grau de variabilidade em relação ao volume de serviços produzidos, ou seja, em fixos e 
variáveis. 

Essa análise custo-volume-lucro ou custo-volume-superávit, pode ser desdobrada em quatro 
importantes subanálises: ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de segurança e 
alavancagem operacional.  

Ponto de equilíbrio: O ponto de equilíbrio é definido por Bruni e Famá (2004, p. 254) como a 
“representação do volume (em unidade) de vendas necessário para cobrir todos os custos e no qual o 
lucro é nulo”. Como se pode perceber, sua linguagem é voltada para empresas da iniciativa privada, 
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por isso usa as expressões vendas e lucro, sendo que no caso de empresas públicas lê-se superávit. 
Aproximando mais da realidade das empresas públicas, Mattos (2007, p. 03) define ponto de 
equilíbrio como “aquele nível de atividade, expresso em unidades físicas (pacientes-dia, exames, 
atendimentos, etc.), no qual os custos se igualam às receitas totais”.  

Margem de contribuição: A margem de contribuição, também denominada de contribuição 
marginal, é um fator de grande relevância no momento da análise do ponto de equilíbrio, fornecendo 
informações muito úteis ao processo de tomada de decisões gerenciais. É definida por Padoveze 
(2006, p. 278) assim: “É a diferença entre o preço de venda unitário do produto ou serviço e os custos 
e despesas variáveis por unidade de produto ou serviço”.  

Essa análise pode facilitar a compreensão do resultado encontrado, podendo explicar a razão 
do superávit ou déficit. O resultado pode se relacionar com a baixa ou nenhuma margem de 
contribuição ou com o volume de produtos ou serviços acima ou abaixo do ponto de equilíbrio. 

Margem de segurança: A margem de segurança é mais uma análise no âmbito da análise 
custo-volume-superávit que permite visualizar até que ponto o superávit pode reduzir sem que a 
empresa chegue ao déficit. Conceituando a margem de segurança numa abordagem voltada para 
empresas privadas Bruni e Famá (2004, p. 262) a definem como a “quantia ou índice das vendas que 
excedem o ponto de equilíbrio da empresa. Representa o quanto as vendas podem cair sem que a 
empresa incorra em prejuízo”. 

Alavancagem operacional: A alavancagem operacional permite a análise dos efeitos que a 
variação para mais ou para menos nas vendas da organização podem provocar no resultado. De acordo 
com Bruni e Famá (2006), esse conceito é similar ao conceito de alavanca empregado em física. Na 
física, a idéia é que a aplicação de uma força pequena no braço maior de uma alavanca é capaz de 
mover um peso muito maior no braço menor da alavanca. É possível, por exemplo, descobrir que uma 
variação de 2% nas vendas provoca uma variação de 30% no resultado. 

A variação no resultado muitas vezes se dá bem acima da variação das receitas em virtude da 
presença dos custos fixos, os quais não variam juntamente com o volume de receitas até certo ponto, 
ocorrendo isso em função da chamada economia de escala. 

Conforme MG/SES (2004, p. 44): “as economias de escala ocorrem quando os custos médios 
de longo prazo diminuem na medida em que aumenta o volume das atividades e os custos fixos se 
distribuem por um maior número dessas atividades”. Conforme será demonstrado adiante, esse 
fenômeno pode ocorrer no hospital em estudo.  

O cálculo e a análise desses índices é muito importante no auxílio e conscientização dos 
gestores que imaginam que um acréscimo no volume de serviços produz acréscimo proporcional nos 
custos. Esta visão é equivocada quando existem custos fixos e essa realidade é bem comum nos 
hospitais, organização onde os custos fixos geralmente têm grande representatividade.  

2. Metodologia 

Este trabalho é oriundo de uma pesquisa realizada entre os meses de março a novembro de 
2008 no Hospital Municipal “Roosevelth Figueiredo Lira”, em Barra do Bugres, cidade localizada a 
155 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso, utilizando para a análise dados do período de 15/10/2008 a 
14/11/2008. O Hospital Municipal de Barra do Bugres é uma instituição pública, mantida com 
recursos municipais, convênio com a Secretaria de Estado de  Saúde de Mato Grosso e vinculado ao 
Sistema Único de Saúde. De acordo com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES 
(CNES, 2007), o hospital tem sua estrutura composta por 80 leitos, sendo estes divididos entre as 
clínicas médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica. A pesquisa foi do tipo “Estudo de Caso”, pois 
segundo Martins (1994, p. 04), no estudo de caso “dedica-se a estudos intensivos do passado, presente 
e de interações ambientais de uma (ou de algumas) unidade social: indivíduo, grupo, instituição, 
comunidade...”. Quanto à abordagem, o estudo foi de natureza quantitativa, apresentando valores dos 
diversos tipos de custos e receitas, os quais foram classificados, relacionados e analisados. Os objetos 
de custo escolhido foram: paciente-dia para as unidades de internação e consulta para o pronto-
socorro/ambulatório. O método de custeio escolhido foi o custeio por absorção do tipo RKW, 



 

II  EEnnccoonnttrroo  ddoo  CCeennttrroo--OOeessttee  BBrraassiilleeiirroo  ddee  EEnnggeennhhaarriiaa  ddee  PPrroodduuççããoo  

AA  EEnnggeennhhaarriiaa  ddee  PPrroodduuççããoo  ee  oo  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSuusstteennttáávveell  ddoo  AAggrroonneeggóócciioo  

  2200  aa  2222  ddee  MMaaiioo  ddee  22000099  ––  BBaarrrraa  ddoo  BBuuggrreess//MMTT  

 

 3 

aplicando-se também a classificação dos custos em fixos e variáveis. No processo de apuração de 
custos, optou-se pela classificação do hospital em centros de custos, os quais foram agrupados em 
quatro tipos: administrativo, intermediário, final e externo, totalizando 24 (vinte e quatro). Assim, o 
primeiro passo na apuração dos custos foi o levantamento do custo direto por cada centro de custos. 
Em seguida foram identificados os custos indiretos gerais, os quais foram rateados aos centros de 
custos e após esse passo, os custos dos centros administrativos e intermediários foram rateados aos 
centros finais e externos utilizando critérios diversos de rateio. Para tornar esse rateio mais preciso, foi 
utilizado a metodologia de alocação recíproca. Para se chegar ao objeto de custo proposto para as 
unidades de internação, dividiu-se o custo total desses centros de custos pelo total de pacientes-dia no 
período. O total de pacientes-dia foi obtido pela soma dos dias de permanência de todos os pacientes 
na clínica no período. No caso do pronto-socorro/ambulatório, o custo médio por consulta foi obtido 
através da divisão dos custos totais do centro de custos pelo número de consultas realizadas no 
período. Após a apuração dos custos foi aplicada  a análise de custo-volume-superávit, através da 
aplicaçao das seguintes fórmulas: Margem de contribuição (MC= Receita unitária – Custo variável 
unitário); Ponto de equilíbrio em quantidade (PEQ = Custos fixos / Receita unitária – Custo variável 
unitário), Ponto de equilíbrio em reais (PE$= Custos Fixos / (1-[custos variáveis unitários /receita 
unitária])); Margem de segurança em quantidade (MSQ= Unidades de serviço vendidas no período – 
Ponto de equilíbrio em quantidade); Grau de alavancagem operacional ( GAO= % de variação no 
resultado / % de variação na receita) (MATOS, 2002; BRUNI e FAMÁ, 2004). 

3. Resultados 

A tabela 1 abaixo apresenta o resultado da aplicação das fórmulas demonstradas na 
metodologia, apresentando inicialmente a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio em unidades 
e em reais. No hospital em estudo, todas as unidades de internação e também o pronto-
socorro/ambulatório apresentam margem de contribuição positiva, indicando que o grande peso em 
termo de custos está nos custos fixos. Uma analise dos custos totais da instituição demonstrou que os 
custos fixos representam 74,2% do custo total, o que torna a instituição bastante sensível à chamada 
economia de escala.  

O cálculo do ponto de equilíbrio objetiva demonstrar qual o volume de serviços ideal para que 
a organização esteja numa situação em que os custos sejam iguais às receitas, ou seja, resultado zero.   

A tabela 1 apresenta o ponto de equilíbrio para cada uma das  clínicas do hospital. Como se 
pode notar, o ponto de equilíbrio em quantidade está bastante acima da capacidade do hospital em 
quase todas as clínicas, com exceção da pediátrica, ou seja, isso indica que com a atual estrutura de 
custos fixos e diante da capacidade instalada, o hospital teria condições de alcançar o ponto de 
equilíbrio apenas na clínica pediátrica, já que a mesma tem capacidade para 837 pacientes-dia e  seu 
ponto de equilíbrio está em 505 pacentes-dia. Ressalta-se que para tal resultado seria necessária a 
manutenção do valor do custo fixo, do custo variável médio e da receita média, e também um aumento 
de 61,3% no nível de atividade da clínica pediátrica, tendo como base de comparação a produção de 
375 pacientes-dia do período em análise. 

Para que todas as clínicas possam alcançar o ponto de equilíbrio, como demonstrado na 
penúltima linha da tabela 1, seria necessário manter o valor de custos fixos, dos custos variáveis 
médios unitários, da receita média por paciente-dia, ampliar o número de leitos para 92 e utilizar 100% 
da capacidade instalada. É importante lembrar que essa análise se refere apenas às clinicas, não 
tomando em conta o déficit de R$ 59.030,71 do pronto-socorro/ambulatório e de R$ 32.852,60 das 
unidades externas, valor que não foi demonstrado na tabela 1.  Desse modo, o alcance do ponto de 
equilíbrio nas clínicas não representaria o mesmo para o hospital em geral. Tal resultado seria possível 
somente se fossem reduzidos os déficits do pronto-socorro/ambulatório e unidades externas ou se as 
clínicas produzissem superávit suficiente para cobrir o déficit das unidade externas e do pronto-
socorro/ambulatório, que no período em análise totalizou R$ 91.883,31.  

Assim, pode-se dizer que o alcance do ponto de equilíbrio nas clínicas somente seria possível 
com a ampliação da quantidade de pacientes-dia, sendo que para atender essa quantidade o hospital 
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necessitaria possuir um total de 92 leitos, distribuídos entre as clínicas, conforme demonstra a tabela 1 
e utilizar 100% dessa capacidade instalada.  

Os dados indicam também  a inviabilidade econômica do hospital diante da atual composição 
dos custos e capacidade instalada, no entanto a quantidade de leitos necessária para se alcançar o ponto 
de equilíbrio não está tão distante de ser alcançada.  

Indica também a necessidade de se trabalhar no sentido de reduzir os custos de seu 
funcionamento, ou ainda buscar recursos junto a outros níveis de governo, medidas que poderiam 
melhorar significativamente a situação econômica do hospital. 

 Descrição 
Clínica 
Cirurg. 

Clínica 

 G. O. 

Clínica 
Médica 

Clínica 
Pediàt. P.S/Amb. 

Receitas totais 46.179,98 39.767,20 42.843,15 44.831,82 65.995,73 
Custos Variáveis 16.865,84 18.351,85 19.540,51 17.220,91 27.266,08 
Margem de contrib. 29.314,14 21.415,35 23.302,64 27.610,91 38.729,65 
Pacientes -dia/cons. 343 273 350 375 3.263 
Margem cont. unit.  85,46 78,44 66,58 73,63 11,87 
Custos Fixos 46.544,44 70.285,21 54.289,80 44.548,73 97.760,36 
Déficit -17.230,30 -48.869,86 -30.987,16 -16.937,82 -59.030,71 
Ponto de equilíbrio em 
quantidade 

545 896 815 605 8236 
Capacidade 465 372 589 837 
Ponto de equilíbrio em 
R$ 

73.323,70 130.516,00 99.814,70 72.333,75 166.584,68 
Nº  leitos necessários 18 29 26 20 92 
Nº de leitos em util. 15 12 19 27 73 

Tabela 2 - Cálculo da margem de contribuição e ponto de equilíbrio 

Assim, surge a seguinte pergunta: qual a melhor opção economicamente falando, aumentar ou 
reduzir o nível de atividade do hospital?  A análise da margem de segurança e da alavancagem 
operacional podem responder a essa questão.  

Para se visualizar o grau de alavancagem operacional faz-se necessário simular o 
comportamento da margem de contribuição e do resultado da instituição diante da redução ou aumento 
no nível de atividade. Quanto à margem de segurança, como no hospital em estudo nenhum dos 
centros de custos finais apresentou superávit, tornou-se impossível calculá-la. Afinal, a margem de 
segurança é a quantidade que a instituição está produzindo acima do ponto de equilíbrio, o que não 
está ocorrendo no Hospital Municipal de Barra do Bugres. 

 Custos 
Clínica 
Cirurg. 

Clínica 
 G. O. 

Clínica 
Médica 

Clínica. 
Pediát. P.S/Amb. 

Receitas totais 41.561,99 35.790,48 38.558,84 40.348,64 65.995,73 
Custos Variáveis 15.179,26 16.516,67 17.586,46 15.498,82 27.266,08 

Margem de cont. 26.382,73 19.273,82 20.972,38 24.849,82 38.729,65 
Custos Fixos 46.544,44 70.285,21 54.289,80 44.548,73 97.760,36 

Déficit -20.161,71 -51.011,39 -33.317,42 -19.698,91 -59.030,71 

Tabela 2 - Distribuição de receitas e custos, segundo centros de custos finais, após redução de 10% no 
nível de atividade, H. M. Barra do Bugres, 15/10 a 14/11/2008 

É importante lembrar qua está análise não foi aplicada ao pronto-socorro/ambulatório. A razão 
dessa afirmativa é que o Ministério da Saúde estabelece para os hospitais um teto financeiro para 
cobrança de procedimentos do pronto-socorro/ambulatório, sendo que o hospital em análise já está 
apresentando para cobrança valores  quase 100% maiores que o seu teto financeiro. Desse modo, para 
esse centro de custos a melhor alternativa é trabalhar para reduzir o número de consultas, as quais 
estão acima do parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde. A redução no número de consultas 
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provocará conseqüentemente redução nos custos variáveis, diminuindo assim o déficit desse centro de 
custos. 

Como já apresentado na tabela 1,  é evidente a situação deficitária das quatro clínicas e do 
Pronto-socorro/ambulatório. Supondo que a melhor opção fosse reduzir o nível de atividade, ou seja, 
diminuir o número de pacientes-dia em 10%, opinião compartilhada por muitos gestores em saúde,  a 
tabela 2 evidencia qual seria o resultado para a instituição. 

Ao contrário do que muitos imaginam, uma redução no nível de atividade tende a provocar um 
aumento e não diminuição do déficit. Assim, uma variação negativa de 10% provocou uma variação 
negativa de R$ 1,70, R$ 0,44, R$ 0,75, R$ 1,63 para cada uma das clínicas respectivamente. Isso 
indica que para cada R$1,00 de variação negativa na receita ocorrerá uma variação negativa de R$ 
1,70, R$ 0,44, R$ 0,75, R$ 1,63 no resultado de cada uma das clínicas respectivamente.  

Suponha-se então, que o nível de atividade fosse aumentado em 10%, e conseqüentemente, as 
receitas e os custos variáveis fossem aumentados na mesma proporção, mantendo-se os valores da 
receita média unitária e do custo médio unitário. A tabela 3 evidencia qual seria o resultado desta 
simulação para a instituição. 

Custos 
Clínica 
Cirurg. 

Clínica 
 G. O. 

Clínica 
Médica 

Clínica 
Pediàt. P.S/Amb. 

Receitas totais 50.797,98 43.743,93 47.127,47 49.315,00 65.995,73 
Custos Variáveis 18.552,42 20.187,04 21.494,56 18.943,00 27.266,08 

Margem de cont. 32.245,56 23.556,89 25.632,90 30.372,00 38.729,65 
Custos Fixos 46.544,44 70.285,21 54.289,80 44.548,73 97.760,36 

Déficit -14.298,88 -46.728,32 -28.656,90 -14.176,73 -59.030,71 

Tabela 3. Distribuição de receitas e custos, segundo centros de custos finais, após elevação de 10% no 
nível de atividade, H. M. Barra do Bugres, 15/10 a 14/11/2008 

Ao contrário do que ocorreu na situação anterior,  o incremento de 10% no nível de atividade 
da instuição, mantendo-se os custos fixos, a receita média e os custos variáveis médios tende a 
produzir uma variação positiva de R$ 1,70, R$ 0,44, R$ 0,75, R$ 1,63 para cada uma das clínicas 
respectivamente.  

Essa simulação demonstra que quando há aumento no nível de atividade, aumenta-se a receita, 
os custos variáveis e também a margem de contribuição, no entanto os custos fixos não aumentam, 
provocando uma variação positiva no resultado. Esse fenômeno é chamado de “economia de escala”. 

4. Considerações finais 

Os dados apresentados neste trabalho demonstraram algo contrário à idéia de muitos gestores, 
os quais imaginam que a melhor medida para melhorar os resultados econômicos dos hospitais é 
deixar de atender pacientes de outros municípios. Assim, ficou demonstrado que o hospital, em virtude 
de normalmente ter seus custos compostos na sua maior parte por custos fixos é bastante sensível à 
economia de escala, ou seja, à medida que há aumento no nível de atividade, aumenta-se os custos 
variáveis e as receitas proporcionalmente, no entanto, os custos fixos não aumentam. Sendo assim, 
aumentando-se o nível de atividade ter-se-á mais recursos para cobrir os custos fixos, os quais 
existirão independentemente da quantidade de serviços prestados. 

Assim, a resposta à questão levantada acima é que no caso do Hospital Municipal de Barra do 
Bugres, a melhor alternativa é fortalecer a atenção básica do município com o objetivo de diminuir as 
internações de pacientes do próprio município, disponibilizando assim a estrutura para o atendimento a 
pacientes de outros municípios, recebendo mais recursos e melhorando o resultado econômico do 
hospital. Ficou evidente também a importância da contabilidade de custos com uma abordagem 
estratégica como instrumento de auxílio à gestão econômica de hospitais públicos.  

 



 

II  EEnnccoonnttrroo  ddoo  CCeennttrroo--OOeessttee  BBrraassiilleeiirroo  ddee  EEnnggeennhhaarriiaa  ddee  PPrroodduuççããoo  
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