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RESUMO 

Barros Neto, Remi Gusto de Capital proprio e custo de oportunidade aplicado ao ponte de 
equilibria no custeio variavel. 

Gusto de Oportunidade a globalizagao nos negocios, tern envolvido as empresas na 

mais alta competitividade, devido a tecnologia dos concorrentes, com alta 

produtividade e de produtos com qualidade e born pregos no mercado, tern feito com 

que o meio empresarial reveja sua gestao, sendo imprescindivel uma analise 

criteriosa em seus custos, estando em constante necessidade de reformulagao de 

novas ferramentas para que busquem direciona-las, revendo a utilizagao de 

ferramentas ultrapassadas, que nao se adaptem ao novo contexte empresarial do 

mundo contemporaneo.O presente estudo pretende demonstrar alguns conceitos 

como o Gusto de Oportunidade e Gusto de Capital Proprio, os quais correspondem 

ao custo decorrente da melhor escolha para aplicagao do capital e a sua valorizagao 

no decorrer do tempo. Os conceitos economicos estao sendo cada vez mais 

relevantes nos dias atuais, o Ponto de Equilibria e a estrutura do custeio variavel ou 

direto, quando agregados os conceitos economicos, se tornam visfveis as diferengas 

nos resultados que sao apresentados, se quando comparados ao modo 

tradicionai.Procurando destacar as contribuig6es da consideragao destes conceitos 

nos dias atuais, a necessidade de informag6es cada vez mais rapidas e dinamicas, 

devido a tecnologia de comunicagao. As quest6es a curta prazo, demonstram 

grande impacto quando apresentadas em quantidade de dias, que poderao ser 

bastante relevantes nas tomadas de decisao. 

Palavras Chaves: Ponto de Equilibria; Gusto de Capital proprio; Gusto de 
Oportunidade 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente percebe-se que ha necessidade de melhorar a gestao financeira 

das organizag6es. As analises tradicionais nem sempre trazem toda a informagao 

necessaria para a tomada de decisao. 

Urn aspecto relevante e a necessidade da organizagao pautar suas decis6es 

em contextos externos, de carater econ6mico, nao apenas em analises financeiras 

internas. 0 custo do capital investido tern maior relevancia e exige cada vez mais 

atengao dos gestores financeiros, que sao cobrados a dar maiores retornos do 

capital empregado aos investidores. 

A administragao financeira permite que os procedimentos gerenciais busquem 

maior eficiemcia e efetividade da operagao. As ferramentas por ela propiciadas, 

principalmente o planejamento financeiro, constituem grande fonte de contribuigao 

para o sucesso organizacional. Para Souza e Menezes (1997), o planejamento 

financeiro permite responder quest6es relativas a decis6es de investimento, 

endividamento e lucros a distribuir, bern como, influencia nas estrategias formuladas 

pelas liderangas que servirao de guia para as demais decis6es em todos os nfveis 

da organizagao. A decisao quanto ao nfvel de vendas e, consequentemente, ao de 

receitas, para urn determinado perfodo relevante de planejamento, deve fazer parte 

do conjunto de estrategias da empresa que deseja alguma prosperidade relevante. 

Sao varios os indicadores e quocientes que, analisados e comparados com os 

parametros pre-estabelecidos, servem de orientagao na gestao de seus recursos e 

na tomada de decisao. 

Entre esses indicadores encontram-se o Ponto de Equilfbrio, urn dos focos 

deste estudo. 0 diferencial deste estudo sera demonstrar que ao se calcular o Ponto 

de Equilfbrio pelo metodo de Custeio Variavel, pode-se gerar uma possfvel ilusao de 

lucro. 

Para urn melhor entendimento, e necessaria o entendimento do Conceito de 

Lucro. No caso de uma empresa negociar bens e servigos, lucro poderia ser 

definido como a diferenga do que resta do valor recebido pelas vendas, ap6s 

descontados os custos dos bens ou servigos e os outros custos da empresa. 

0 presente estudo tern como objetivo provocar discussao a respeito do 

assunto o uso do Ponto de Equilfbrio, urn indicador importante nas tomadas de 



2 

decisao. Sera demonstrado no modo convencional conforme e utilizado e conhecido 

par muitas empresas. Ap6s sera aplicada a teoria defendida par Cruz (2006), que 

inclui no calculo do Ponto de Equilibria OS Custos de Oportunidade e Custos de 

Capital Proprio aplicado. 

Conforme afirma Martins (2003), a importancia do valor do capital parte do 

principia que, para se ter o recurso existe urn custo. Este mesmo autor define custo 

de oportunidade, como urn conceito economico e nao contabil. Acrescenta ainda que 

trata-se de uma penalidade que a empresa tern par aplicar recursos em urn neg6cio 

ao inves de outro. 

Entretanto as analises de custos necessitam de uma serie de informag6es tais 

como a produgao; valores de receita e custos para conseguir formatar alguns 

relat6rios gerencias e calcular alguns indicadores, como par exemplo, o Ponto de 

Equilibria. Esta e uma informagao gerencial muito importante nas tomadas de 

decisao, pais demonstra o ponto exato em que o Iuera e igual a zero, ou seja, nao 

esta tendo Iuera nem prejuizo, porem ja esta com seus custos variaveis e fixos 

pagos com o volume de venda indicado par este calculo. Ao estudar o trabalho de 

Cruz (2006), observa-se que a analise de custo de capital e oportunidade s6 pode 

ser realizada quando detalhada produto par produto e que se aplicada a empresas 

com variedade de produtos, tal aplicagao torna-se dificil para identificar os 

investimentos efetuados em urn ou outro produto somente. Para tal consideragao 

devera ser definido urn metoda de rateio para a apuragao dos investimentos e dos 

custos. 

Esta pesquisa tern objetivo uma breve discussao sabre o conceito de custo de 

oportunidade, bern como destacar sua aplicabilidade na gestao empresarial, com o 

intuito de promover o desenvolvimento de melhores criterios de avaliagao do 

patrimonio e do resultado, par meio de uma adequada mensuragao dos eventos 

economicos. 0 conceito de custo de oportunidade ganha destaque pela sua 

simplicidade de aplicagao e efici€mcia. E para o desfecho do estudo, ap6s o 

entendimento dos conceitos iniciais dos Custos de Oportunidade e Gusto de Capital 

Proprio aplicado, visualiza-se a oportunidade de sua aplicabilidade no calculo de 

Ponto de Equilibria. Esta analise ganha mais destaque e forga em seus conceitos, 

alem de demonstrar urn resultado mais proximo da realidade para cada produto ou 

neg6cio, quando comparado ao metoda tradicional de calculo. 
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Neste estudo o ramo escolhido foi o de comercio de combustfveis por se 

tratar de urn setor com uma grande relevancia no poder economico atual. Alem disso 

apresenta valores de investimento significativos se analisado a partir de lucratividade 

de seus itens comercializados. 

A pesquisa e dotada de urn estudo em uma empresa que iniciou suas 

atividades no ramo de comercio de combustfveis, no ano de 1950, sendo, naquela 

epoca, uma empresa totalmente familiar. Hoje sua estrutura atual conta com urn 

quadro funcional de dez funcionarios, distribufdos nas seguintes fun<;6es: 1 gerente, 

6 frentistas, 2 caixas e 1 vigilante. A empresa apresenta urn volume medio de 

vendas mensal de duzentos mil litros de combustfveis e deste volume o diesel 

representa 55%, o alcool contribui com 25% e a gasolina com 20% da venda media 

mensal. A empresa vern buscando expandir seus neg6cios, buscando analises 

diferenciadas de gestao para uma melhor tomada decisao a fim de melhorar sua 

gestao financeira. 

Por questoes eticas, e por solicita<;ao da empresa, a organiza<;ao sera 

apresentada como Posto de Combustfveis X, que tern sua sede no municipio de 

Paranagua - Pr. 

A estrutura de apresenta<;ao deste trabalho de pesquisa consta de: 

lntrodu<;ao; Metodologia; Referendal Te6rico; Estudo de Caso; Considera<;6es 

Finais. 

1.1 Problema de Pesquisa 

No contexto atual fica evidente que a cada dia torna-se mais diffcil obter 

recursos financeiros. Este, ao Iongo do tempo, perde seu valor de compra. Os 

gerentes e empresarios necessitam por sua vez muito mais dinamismo em suas 

tomadas de decisao de investir neste ou aquele projeto tendo em mente qual e o 

neg6cio que ira trazer maior rentabilidade ou ainda urn retorno mais rapido do capital 

investido. Com isso, as analises financeiras tradicionais nem sempre suprem toda a 

necessidade gerencial. Assim baseados nesta problematica fundamenta-se a 

pesquisa conforme questao abaixo: 

"Qual o impacto no ponto de equilfbrio, na margem de seguran<;a e na 

alavancagem operacional de urn posto de combustive! pela inclusao do custo de 

oportunidade? 
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1 .2 Objetivo Geral 

0 objetivo deste trabalho consiste em verificar quais as contribuigoes por se 

considerar o Gusto de Capital Proprio e do Gusto de Oportunidade na estrutura de 

custeio variavel direto e no calculo do Ponto de Equilibria de urn posto de 

combustfveis da cidade de Campo do Tenente. 

1.2.1 Objetivos Especfficos 

Dentro do objetivo do estudo visualizam-se alguns objetivos especfficos, os 

quais sao considerados como pontos relevantes para a apuragao dos resultados 

conforme a seguir: 

a) ldentificar os conceitos dos sistemas de custeio direto e absorgao, Gusto 

do Capital Proprio, Gusto de Oportunidade e Ponto de Equilibria; 

b) Correlacionar Gusto de Capital Proprio e Gusto de Oportunidade ao 

Ponto de Equilibria; 

c) ldentificar a estrutura de custeio direto do posto de combustfvel X, para 

cada produto; 

d) ldentificar os custos fixos e variaveis baseados nos conceitos do custeio 

variavel ou direto do posto de combustfveis X; 

e) Apresentar no custeio variavel ou direto o calculo de Ponto de Equilibria 

do posto de combustfveis X; 

f) Apresentar no custeio variavel ou direto o calculo de Ponto de Equilibria 

do posto de combustfvel X considerando o Gusto de Capital Proprio e Gusto 

de Oportunidade; 

g) Relacionar as contribuigoes da consideragao do Gusto de Capital Proprio 

no calculo do Ponto de Equilibria para cada produto do posto de combustive! 

X; 
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1.3 Justificativa 

0 intuito deste trabalho e buscar embasamento teorico e pratico para analisar 

as viabilidades de urn negocio, com uma visao mais ampla e diferenciada em 

relagao a aplicagao de capital. 

A relevancia dessa consideragao se justifica no conceito de Ponto de 

Equilibria economico, onde no metoda aplicado no custeio variavel direto nao se 

considera que o dinheiro perde seu valor com o tempo e que existe urn custo 

decorrente da sua posse, mas nao necessariamente o capital fica "parado" no caixa 

da empresa, que o torna a cada dia com menos poder de compra. 

0 maior desafio deste estudo sera de considerar o custeio variavel ou direto e 

nele considerar os conceitos economicos de custo de capital e de oportunidade 

dentro de outro conceito economico que e o Ponto de Equilibria. 

A teoria estudada e aplicada ao estudo de caso, prop6e levar aos gerentes 

uma informagao mais clara e de facil entendimento, a partir de uma nova ferramenta 

de aplicagao. Assim serao demonstrados como sao feitos os calculos tradicionais 

dentro da estrutura de custeio variavel direto e em seguida serao demonstrados os 

calculos considerando-se o Gusto de Oportunidade e Gusto de Capital Proprio 

aplicado. 

Da forma como o Ponto de Equilibria contabil atualmente considera o 

resultado zero, percebe-se que se tern prejuizo, pois preconiza o lucro zero quando 

o total dos custos coincide com o total das receitas, sendo considerados os custos 

fixos e variaveis. E desta forma nao se leva em consideragao o Gusto de Capital 

Proprio e o Gusto de Oportunidade. Ao se considerar estas informag6es dentro da 

estrutura de custeio direto e no Ponto de Equilibria, sera obtido a uma informagao 

fidedigna para a tomada de decisao e formagao de estrategias baseadas e 

relacionadas com o mercado. 

0 objetivo de identificar que no sistema de custeio direto nao e considerado o 

custo do capital proprio para a aplicagao no Ponto de Equilibria, nao se alcanga urn 

ganho real do capital e sim a ilusao de que se esta obtendo Iueras, porem se este 

capital estivesse aplicado em outro negocio o ganho poderia ser muito maior. Como 

exemplo pode-se citar as aplicag6es financeiras e balsas de valores ou ainda uma 

outra empresa com capital proprio semelhante e de maior lucratividade. 

0 novo conceito nao esta tratando de remunerar o capital proprio, e sim de 
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considerar a desvalorizagao sofrida diariamente pelo efeito da inflagao e de 

considerar o custo decorrente da escolha de determinado investimento em 

detrimento de outro. Este estudo busca aplicar empiricamente os conceitos 

apresentados por Cruz (2006). Como esta e uma teoria recente, este trabalho 

apresentado torna-se a primeira aplicagao empfrica do estudo de Cruz (2006). 

A escolha por se estudar o Posto de combustfveis X e aplicar a teoria de 

Cruz (2006), deve-se ao fato da simplicidade da estrutura de produtos. A analise de 

Gusto de Capital Proprio e de Gusto de Oportunidade s6 podem ser realizadas 

quando detalhadas produto por produto e que se aplicam a empresas com grande 

variedade de produtos. Para isto e necessaria que se utilize rateio para a 

distribuigao dos investimentos e custos. 

Tal aplicagao s6 e possfvel em fungao do posto comercializar apenas tn§s 

produtos, que sao: Alcool, Gasolina e Diesel. 

Ressalta-se ainda a importancia dos postos de combustfveis sob o prisma da 

geragao de empregos. Atualmente existem no Parana cerca de 2500 postos, que 

sao responsaveis pela geragao de 32 mil empregos diretos. Em Curitiba sao 352 

postos que empregam 4 mil funcionarios. Alem de gerar empregos, estes 

estabelecimentos sao uma grande fonte de tributes. No Parana cerca de 30% da 

arrecadagao do ICMS e proveniente dos setores de combustfveis. (Fonte: Camara 

Municipal de Curitiba). 
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2 METODOLOGIA 

No Capitulo 4 pretende-se aplicar em caso pratico, a teoria de urn estudo 

realizado por Cruz (2006). Trata-se de urn estudo emplrico, predominantemente 

exploratorio, por ter como objetivo: "comprovar, desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias" (GIL, 1994, p. 44), sendo tambem descritivo: "por descrever as 

caracterlsticas de determinada populagao ou fenomeno ou o estabelecimento de 

relagao entre variaveis" (GIL, 1994, p. 45). 

Para o estudo de caso sera utilizado o Posta de Combustlveis x, localizado no 

municipio de Campo do Tenente, PR. Os calculos serao aplicados aos principais 

produtos comercializados: Alcool, Diesel e Gasolina. 0 estudo constitui-se em tres 

etapas distintas, como segue: Fundamentagao Teorica; Estudo de Caso;Analise e 

Considerag6es Finais. 

0 estudo tern como base teorica o modelo de custeio direto. Este metoda e o 

mais apropriado para a tomada de decisao, pais traz uma melhor realidade dos 

custos por produto em fungao de divisao dos custos em Fixos e Variaveis. Uma das 

limitag6es ou dificuldades de sua utilizagao esta na divisao dos custos em detalhar o 

que e custo fixo e que e variavel. E a segunda limitagao se da quando da 

aplicabilidade em uma empresa com rnais de urn produto onde para a divisao dos 

custos comuns aos itens se tern, obrigatoriamente, que utilizar rateios para rnensurar 

os valores a serern distribuidos em cada urn deles. 

A contribuigao que a pesquisa se prop6e tern a finalidade de sugerir uma 

forma de consideragao do Gusto de Oportunidade e de Gusto de Capital Proprio no 

calculo do Ponto de Equilibria e na estrutura do custeio variavel. No contexto do 

custo de oportunidade, pretende-se observar apenas os custos de capital proprio, 

nao sendo abordados os custos de capitais de terceiros caso exista. 

Ao aplicar esta rnetodologia na empresa X, busca-se verificar as diferengas 

praticas e resultados da utilizagao da ferramenta apresentada, bern como as 

relevancias obtidas atraves da consideragao dos Custos de Oportunidade e de 

Custos de Capital Proprio. 

Buscando atingir os objetivos da pesquisa, sera feito urn levantarnento de 

todos os custos referentes aos produtos que serao avaliados, apos sera aplicado a 

nova teria. 0 levantamento bibliografico refere-se aos Tipos de Custeio Metodos e 

Metodos aplicados, com base em uma nova teoria, desenvolvida por Cruz (2006), 
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que demonstra o Custo de oportunidade e de capital proprio aplicado ao Ponto de 

Equilibria no Sistema de Custeio Direto. 

Para calculo do Custo de Oportunidade sera utilizada uma taxa basica de 

(1 ,2% ao mes) que representa a inflagao somada a taxa media de mercado para o 

investimento de Iongo prazo. 

Para o calculo de Custo de Capital Proprio sera utilizada uma taxa de (0,5% 

ao mes) baseada na media da inflagao dos ultimos 12 meses. 
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3 REFERENCIAL TEORICO 

3.1 Sistema de Custeio 

0 custeio variavel teve sua origem em meados dos anos 30. Esse sistema 

tern como pressuposto te6rico que a venda e o gerador de riqueza para a firma. 

Assim ele foi concebido para espelhar o resultado operacional da empresa como 

uma fungao da quantidade vend ida. 

Nessa epoca, os custos fixos nao eram relevantes e praticamente nao havia 

necessidade de criterios de distribuigao e alocagao de tais gastos aos diversos 

produtos da empresa. Com o tempo e a crescente industrializagao, criando 

atividades mais complexas e diferentes, os gastos fixos e indiretos passaram a ter 

mais relevancia dentro da empresa e exigiram a apropriagao de tais gastos aos 

demais custos diretos ou variaveis (PADOVEZE, 2004). 

Urn sistema de custeio nada mais e do que urn metoda de apropriagao de 

custos. Baseado na classificagao e comportamento dos custos e despesas, foram 

desenvolvidos, basicamente, dais metodos de custeio: custeio par absorgao ou 

tradicional; custeio direto ou variavel. Esses criterios, considerados classicos, 

apresentam como ponto comum a preocupagao com a administragao dos custos 

indiretos, e como diferenga fundamental das informagoes gerenciais irao atender as 

necessidades distintas da contabilidade de custos (PADOVEZE, 2004). 

Na apuragao de resultados de cada periodo era feitos apenas urn 

levantamento de quantidades fisicas e o contador levantava o valor pago no item em 

estoque e valorava as mercadorias. Com o advento das industrias, as 

complexidades das fungoes contabeis foram aumentando. Custo e urn gasto que s6 

e reconhecido como tal na hora da utilizagao dos fatores de produgao (bens e 

servigos), para a fabricagao de urn ou mais produtos (MARTINS, 2003). 

Em uma visao mais atual, o sistema de custeio tern sido conceituado como o 

valor de todos os bens e servigos consumidos na produgao de outros bens ou 

servigos (Souza, 2003). Acrescentando ainda que este conceito apresentado pelo 

autor limita-se ao processo de fabricagao, nao incluindo os valores que acontecem 

antes e depois da fabricagao. Porem isto pode ser explicado historicamente, se 

voltarmos ao inicio do seculo XX, onde a contabilidade de custos comega a ser 

requisitada; havia uma predisposigao a verticalizagao dos processes e os custos 
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mais representativos, que aconteciam no processo produtivo (custos fabris). Os 

custos financeiros e de distribuigao eram considerados residuais. Na atual gestao de 

custos a empresa visualiza os custos de forma mais ampla, isto e, ao Iongo da 

cadeia ja que se tornou imperativo alcangar vantagem competitiva. A decomposigao 

da cadeia de valor em processos e a analise desses processos e que, em ultima 

instancia, propiciara elementos para o delineamento da estrategia de lideranga em 

custos (SOUZA, 2003). 

3.1.1 Sistema de Custeio Tradicional ou Par Absorgao 

0 processo evolutivo ocorrido nas empresas da Era Mercantilista culminou 

com a revolugao industrial e, a partir daf, a necessidade de melhores informagoes 

contabeis passaram a ser cada vez mais pertinentes. Para atender a essas 

necessidades surge, seguindo o metoda derivado da aplicagao dos princfpios 

contabeis geralmente aceitos, o sistema de custeio tradicional ou par absorgao. 

(MARTINS, 2003). 

0 custeio par absorgao e urn metoda de custeio que apropria os custos 

diretos (mao-de-obra, materia prima, etc.) e indiretos aos produtos e considera as 

despesas, relativas a administragao, vendas e financeiras, como sendo do perfodo 

que foram contabilizadas (MARTINS, 2003). 

Este sistema e composto de varias etapas e se baseia urn esquema basico, 

segundo Martins (2003), cujo primeiro passo consiste na separagao do que e custo e 

do que e despesa. Feita esta separagao, o passo seguinte consiste em dividir o que 

for custo em direto e indireto. Os custos diretos (materia prima, mao-de-obra direta, 

etc.) sao atribufdos de forma direta aos produtos e os custos indiretos de fabricagao 

sao rateados, aos produtos, sob alguma base de volume do tipo, par exemplo, MOD 

(mao-de-obra direta), area, hora/maquina, etc. 

Urn dos problemas nesta forma de distribuigao dos custos, apresentados par 

Martins (2003), esta na apropriagao dos custos indiretos, pais pode-se chegar a 

valores de custos diferentes e, consequentemente, custos totais, tambem diferentes, 

para cada produto. lsto acaba provocando analises distorcidas, bern como diminui o 

grau de credibilidade com relagao as informagoes de custos. Para que este 

problema seja amenizado, deve-se fazer uma analise criteriosa das diversas 

alternativas de rateio e escolher a que traz consigo menor grau de arbitrariedade. 
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Neste sistema de custeio, as despesas relativas a administragao, as vendas e 

as despesas financeiras nao fazem parte dos custos dos produtos e sao absorvidas 

diretamente pela conta de resultados. 0 custeio por absorgao, criado inicialmente 

sem departamentalizagao, tern nos CIF (custos indiretos de fabricagao), conforme foi 

vista anteriormente, alocagao por uma base de volume, que empregada de maneiras 

diferentes, e com criterios nem sempre ideais, propiciam resultados que podem levar 

a certas distorg6es. Como nao ha forma perfeita de se fazer essa distribuigao; 

podemos, no maximo, procurar, entre as diferentes opg6es, uma que seja mais 

adequada as caracteristicas do processo de produgao. (MARTINS, 2003). 

Assim, de acordo com Martins (2003), para uma distribuigao mais racional dos 

custos indiretos de fabricagao, a departamentalizagao, ou seja, a divisao do trabalho 

por especializagao dentro da estrutura organizacional da empresa, passa a ser 

obrigat6ria no sistema de custos por absorgao. Com a departamentalizagao, os 

custos indiretos sao rateados entre dais grandes grupos: os que promovem qualquer 

tipo de modificagao diretamente sabre o produto e os que nem recebem o produto. 

0 primeiro grupo recebe o nome de departamento de produgao e atua sabre os 

produtos, apropriando custos a eles, ja que estes produtos transitam inclusive 

fisicamente por este departamento, conhecido por departamento produtivo. Fundigao, 

usinagem, montagem e pintura sao alguns exemplos desses departamentos. 0 

segundo grupo recebe o nome de departamento de servigos, chamado de auxiliares; 

geralmente nao tern seus custos apropriados diretamente aos produtos, pois estes 

nao passam por ele. Este departamento presta servigos a outros e, por isto, seus 

custos sao transferidos para os que dele se beneficiam e que, ap6s o rateio de seus 

custos, transferem-nos ao departamento de produgao que, por sua vez, distribuem

nos aos produtos. Sao tidos como exemplo alguns casas tais como: manutengao, 

controle de qualidade, almoxarifado, etc. 



Custos 
Diretos 

Produto X 

Produto Y 

Produto Z 

Figura 1: Custeio por Absoryao 
Fonte: Souza (2003) 
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A figura acima deixa uma visao clara da forma de Custeio por Abson;ao onde 

todos os produtos recebem uma pequena parcela de Custos Diretos e lndiretos de 

acordo com criteria de Rateio estabelecido por cada empresa. 

Ja na visao de Padoveze (2004), podemos dividir a empresa em 

departamentos produtivos e de servi<;os, o que poderia parecer uma tarefa facil, 

pode ser urn problema pelo fato de alguns departamentos nao receberem 

fisicamente os produtos, pois sua func;ao e a de prestar servi<;os aos outros 

departamentos. Para corrigir este problema, o criteria mais utilizado e o de 

hierarquizar os departamentos de servi<;os de forma que aquele que tiver seus 

custos distribuidos nao receba rateio de nenhum outro e o processo s6 termine 

quando todos esses custos sejam rateados de tal forma que recaiam sobre os 

departamentos de produ<;ao e destes para os produtos. 

0 sistema de custeio por absor<;ao, segundo Padoveze (2004), foi criado de 

modo a atender as necessidades das empresas para fins de avalia<;ao de estoque. E 

ainda para produzir informa<;6es que auxiliem na decisao de estabelecer os prec;os 

dos produtos ou servi<;os. 

Esta contribui<;ao deve-se a liga<;ao do sistema e a aplica<;ao dos principios 

de contabilidade geralmente aceitos, onde se considera os gastos industriais 

relacionado ao produto. Este metodo de custeio e o unico aceito pelo fisco e ainda 

por auditores contabeis. 

Enquanto que para Souza (2003), o custeio por absor<;ao, e urn sistema que 

surgiu no "chao de fabrica" e tern como pressuposto te6rico que, e a produ<;ao de 



13 

bens o elemento gerador de riqueza para a empresa e por isso visa monitorar a 

prodw;ao em termos de volumes e custos incorridos no contexto de produgao em 

massa em que foi concebido. As operag6es eram padronizadas, havia pouca 

diversificagao de produtos e as empresas tinham sua produgao em grandes lotes e 

depois os empurravam para o mercado. Nesta visao a produgao em si encerrava o 

conceito de riqueza, dado que a venda era uma conseqOencia natural do ato de 

produzir. 

Na operacionalizagao, o custeio por absorgao primeiramente classifica custos 

em diretos e indiretos, da forma que Diretos sao todos aqueles que forem faceis de 

contar por unidade de produto e todos os demais custos que nao puderem ser 

levantados e classificados por unidade serao custeio indireto. 

Porem, tern as suas limitagoes e, para efeito de decisao gerencial, tern 

necessidade de informag6es adicionais que vieram a ser preenchidas, por urn 

sistema auxiliar (alternative) para tomada de decis6es, muito utilizado pelas 

empresas, denominado sistema de custeio direto. Este sistema foi desenvolvido por 

volta de 1936 por Jonathan Harris para atender as necessidades das empresas com 

relagao a controle e tomada de decisao (PADOVEZE, 2004). 

3.2 0 Sistema de Custeio Variavel ou Direto. 

0 sistema de custeio variavel ou direto tern origem em meados da decada 

de trinta nos Estados Unidos da America, tendo como teoria principal, "o fato de que 

a venda, e o elemento gerador de riqueza para a firma" (CLEMENTE; SOUZA, 1999, 

p. 02 apud CRUZ, 2006, p.41.) Segundo, estes autores um dos objetivos gerenciais 

do custeio variavel e o de levantar quais os produtos que fazem parte do mix de 

potencializagao ao fator de rendimento da empresa, "encontrar o mix de produtos 

que, quando vendidos, maximizem a margem de contribuigao total da empresa". 

Neste sistema de custeio, os custos sao separados em fixos e variaveis, onde 

sao considerados na avaliagao de estoques, os custos variaveis e os custos fixos, 

langados no resultado. Segundo ludfcibius, Martins e Gelbcke (2003), este e um dos 

motivos pelo qual nao e considerado urn criteria altamente consagrado. No entanto, 

trata-se de urn metoda que tem inumeras virtudes no ambito gerencial, por 

possibilitar uma melhor analise do resultado da empresa. Deve-se ainda ressaltar 
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que 0 mesmo e urn metodo gerencial e que nao e aceito pela legislac;ao tributaria 

brasileira, onde atualmente o unico metodo aceito e o do custo real ou absorc;ao. 

Para Leone (1997) o custeio variavel foi fundamentado no principia de que 

as despesas e os custos que devem ser alocados aos produtos ou servic;os, sao 

apenas aquelas que diretamente estao identificadas com a atividade produtiva e que 

sejam variaveis em relac;ao a uma unidade de medida ligada ao produto. E todos os 

demais custos fixos, serao debitados diretamente do resultado. Este criteria e muito 

util para a tomada de decisao, pois traz uma vantagem em relac;ao a analises das 

variac;6es entre despesas e custos. 

Cruz (2006), acrescenta que no custeio variavel ou direto, somente sao 

alocados aos produtos os custos variaveis, ficando os fixos separados e 

considerados como despesas do periodo, indo diretamente para o resultado e para 

os estoques, somente os custos variaveis (MARTINS, 2000 apud CRUZ, 2006, p. 

41). 

Algumas raz6es do nao-uso do Custeio Variavel nos Balanc;os sao 

observadas por Martins (2003). Entre eles, o fato de ferir alguns principios da 

contabilidade como o principia da Competencia e o da Confrontac;ao, pois segundo 

eles devemos apropriar as receitas e dela deduzir todos os sacrificios envolvidos 

para a sua obtenc;ao. A nao aceitac;ao do custeio variavel ou direto nao impede que 

ele seja usado pelas empresas, haja vista as condic;oes de propiciar informac;oes de 

qualidade para a empresa, e tambem, pelo fato da legislac;ao nao impedir a adoc;ao 

de criterios durante o exercicio, devendo apenas ser desconsiderado para a 

elaborac;ao das demonstrac;oes contabeis ao final de cada exercicio. A estrutura de 

Custeio Variavel apresenta-se da seguinte forma: 

Receitas Totais 

(-)Custos Variaveis 

(=) Margem de Contribui<;ao 

(-) Custos Fixos 

(=)Luera 

Quadro 1: Sistema do custeio variavel 

Fonte: Souza (2003). 

No Quadro 1 demonstram-se as receitas totais as quais deverao ser 

subtraidas os custos variaveis, encontrando-se como subtotal a margem de 
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contribuigao. Na sequencia deduzimos os custos fixos e finalmente encontra-se o 

Iuera ou prejuizo. 

A definigao acima poderia variar, de acordo com o volume da pradugao. Vale 

a pena ressaltar que os custos variaveis sao aqueles que se modificam de acordo 

com o volume de pradugao e ainda, que custos fixos, nao tern relagao direta com o 

volume de produgao. Logo, seu valor nao esta relacionado a quantidade de pradutos 

ou servigos praduzidos ou comercializados, o que deixa claro que nao se deve 

relacionar o conceito de lucro a uma unidade praduzida, pois o parametro para esta 

analise e a margem de contribuigao, que verifica o quanta cada unidade vendida 

contribui para a cobertura dos custos e despesas fixas, posteriormente para o Iuera, 

verificando o montante que cada unidade praduzida efetivamente traz a empresa 

(MARTINS, 2003). 

A seguir sao destacadas algumas vantagens e desvantagens do custeio 

variavel: 

Entre as vantagens: 
(1) e aproveitado para determinar qual produto, lin has de prodw;ao, 
departamentos, areas de venda,empresas, entre outros, que sao lucrativos 
e onde a contabilidade de custos deseja investigar os efeitos inter
relacionados das mudanc;:as ocorridas nas quantidades produzidas e 
vendidas, nos prec;:os e nos custos e despesas. 
(2) Apresenta a margem de contribuic;:ao. 
(3) Apresentam os valores referentes aos custos fixos, peri6dicos e 
repetitivos da forma como sao destacadas nas demonstrac;:oes de resultado, 
facilitam a visao do administrador sabre o montante desses custos e 
despesas que interferem sabre o Iuera do neg6cio. 
Entre as desvantagens: 
(4) As informac;:oes do custeio variavel sao aplicaveis em problemas cujas 
soluc;:oes sao de curta alcance no tempo. 
(5) A analise das despesas e custos em fixos ou variaveis e dispendiosa e 
demorada. 
(6) Os resultados do custeio variavel ou direto nao sao aceitos para a 
elaborac;:ao de demonstrac;:oes contabeis. 
(LEONE, 1997 apud CRUZ, 2006, p.42). 

Segundo Cruz (2006), entre as vantagens e desvantagens do custeio direto 

tern destaque a divisao das despesas e custos de fabricagao, em fixos e variaveis, 

o qual determina a margem de contribuigao em relagao a qualquer objeto ou 

segmento da empresa, facilitando a analise do processo de simulagao. Onde e muito 

utilizado na fungao de planejamento por antecipar os resultados da interagao de 

custos, volume e Iuera. 

0 custeio direto trata os custos indiretos de fabricagao fixos como custos do 

periodo, ou seja, custos que ocorrem dentra de determinado periodo, exemplo: dia, 
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semana, mes ou perfodo especifico, e nao como custos do produto. Por este metoda, 

sao considerados custos dos produtos apenas os custos variaveis. 

Para Martins (2003), a definigao de custos indiretos dar-se-iam pela sua 

propria natureza, onde normalmente sao fixos, por deixar a definigao dos criterios de 

rateios e variag6es por unidade em fungao de oscilag6es do volume global e por 

demonstrar valores de lucro nao muito uteis para fins decis6rios. Este criteria, 

alternative ao custeio por absorgao surge como solugao complementar em que s6 

sao agregados aos produtos seus custos variaveis, considerando-se os custos fixos 

como se fossem despesas. 

0 sistema de custeio direto trouxe informag6es importantes como a margem 

de contribuigao (conceituada como a diferenga entre receitas e soma de custo e 

despesa variaveis) que tern a faculdade de tamar facilmente visivel, a potencialidade 

de cada produto, mostrando como cada urn contribui para, primeiramente, amortizar 

os gastos fixos e, depois, formar o lucro propriamente dito. 

A aplicagao da margem de contribuigao tambem e de grande valia nas 

tomadas de decis6es com relagao ao "mix" de produgao e a aceitagao de venda a 

pregos menores que o custo total unitario de urn produto (dumping), para 

aproveitamento de capacidade ociosa. 

Outras informag6es importantes geradas pelo sistema de custeio direto, 

atraves da analise custo-volume-lucro, sao o Ponto de Equilibria, a margem de 

seguranga e a alavancagem operacional. 0 Ponto de Equilibria, tambem 

denominado ponto de ruptura ou break-even point, mostra a capacidade minima que 

a empresa deve operar para nao ter prejuizo. Ele pode ser representado 0 quadro 

acima deixa uma visao clara da forma de Custeio par Absorgao onde todos os 

produtos recebem uma pequena parcela de Custos Diretos e lndiretos de acordo 

com criteria de Rateio estabelecido par cada empresa Ponto de Equilibria contabil, 

quando receitas menos custos e despesas totais dao resultado nulo; Ponto de 

Equilibria economico, quando tambem e considerado a recuperagao do capital 

investido ; e Ponto de Equilibria financeiro, quando e deduzida a depreciagao 

contida nos custos fixos e somada a amortizagao das dividas. 

A margem de seguranga indica o quanta a empresa pode ter de redugao em 

sua receita, sem entrar na faixa de prejuizo e a alavancagem operacional mede 

quantas vezes o lucro aumenta com o aumento da produgao. 
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Como os dais sistemas de custeio tern suas virtudes e limitag6es, levanta-se 

a questao, de qual eo melhor criteria de custeio, enquanto esta discussao se arrasta 

ao Iongo dos anos, a economia evolui e a necessidade de urn sistema de custeio 

que atenda aos anseios desta evolugao, e cada vez mais percebida (MARTINS, 

2003). 

Conforme Cogan (1999),os custos indiretos representavam urn valor 

irrelevante se comparado aos demais, e os rateios que eram utilizados pela 

contabilidade tradicional eram considerados satisfat6rios. Na atualidade, existem 

novas formas de produgao de bens e servigos gragas ao avango da tecnologia e do 

gerenciamento, a diversificagao dos produtos e dos servigos se apresentam cada 

vez mais acentuadas. E, diversos autores afirmam que na atualidade, os neg6cios 

estao paulatinamente trocando pessoas par maquinas, e, em algumas companhias 

de alta tecnologia, a mao- de-obra direta pode representar nao mais que 5% dos 

custos. Assim, os custos/despesas indiretas passaram a assumir urn valor crescente 

em relagao aos demais custos e a dificuldade em distribuf-los aos objetos dos custos, 

inviabilizou a forma tradicional de custeio. 

"Na economia de hoje, poucos problemas ameac;am mais as empresas do que 
os custos incontrolados. Ate mesmo empresas conhecidas por sua excelencia, 
tanto em produtos como servic;os, podem perder dinheiro porque deixam de 
usar oportunidades importantes para melhorar seus custos - em particular os 
custos indiretos." (OSTRENGA , 1997). 

0 custeio direto tern como principia inicial, classificar os custos em fixos e 

variaveis, considerando-se como custos fixos todos aqueles custos que ocorrem 

periodicamente e nao sao afetados pela quantidade produzida no perfodo, 

consideram-se como custos variaveis. Note-se aqui, que as atuais politicas salariais 

colocam a mao de obra mais como custo fixo do que variavel (SOUZA 2003). 

A grande diferenga do custeio direto e que apenas os custos totalmente 

variaveis e que sao levados ao produto e os custos fixos sao considerados custos de 

estrutura e portanto, nao atribufveis aos produtos e eliminando dessa forma, as 

necessidades de rateio . 



custos 
Fixos 

~---P_r_o_d_ut_o_x ____ ~t+ 

~----P_ro_d_u_to __ Y ____ ~~ 

~----P_ro_d_u_to __ z ____ ~r. 

Resultado do perfodo 

Figura 2: Custeio Direto ou Variavel 
Fonte: Souza (2003) 
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Conforme figura 2, no sistema de custeio direto percebe-se que os custos 

fixos sao alocados no resultado do periodo enquanto que os variaveis sao 

distribuidos em cada produto de acordo com rateio baseado em volume produ<;ao. 

Para Perez Junior et al (2004) o termo de custo variavel demonstra os custos 

em que o valor absoluto e proporcional ao volume da produ<;ao dentro de certos 

limites ou oscilam diretamente de acordo com o volume produzido. Ja os custos 

fixos sao todos aqueles que sao estimaveis e nao sofrem altera<;ao em fun<;ao do 

volume e quando convertido em custos unitarios por produto este valor torna-se 

variavel. Destacam ainda que o custeio variavel ou direto tem alguns pontos que 

devem ser ressaltados: 

1) Os custos fixos existem independentemente da fabrica<;ao ou nao de 

um produto, os mesmos devem ser vistos como encargos necessarios para 

que a empresa tenha condi<;ao de produzir. 

2) Por nao estarem ligados a nenhum produto diretamente, sao 

distribuidos aos produtos por criterios de rateio , nos quais na maioria das 

vezes nao vinculam cada custo a cada produto. Deve-se tomar muito cuidado 

nas defini<;6es de criterios de rateio, pois, os mesmos podem evidenciar um 

produto rentavel em nao rentavel e vice versa . 

3) Alem disto, os valores a serem distribuidos a cada produto dependem 

do criteria de rateio do volume de produ<;ao e por isso sempre se deve tomar 

decis6es embasadas no volume produzido e custo rateado. 
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3.3 Ponto de Equilibria 

Em urn contexte empresarial, entre algumas informag6es que merecem 

destaque diante de sua importancia de dados pradutivos e financeiras esta o Ponto 

de Equilibria. 0 Ponto de Equilibria significa o momenta em que a empresa 

encontra-se no ponto zero de seus neg6cios, ou seja, nao esta tendo Iuera ou 

prejuizos. 

0 conceito do Ponto de Equilibria auxilia na definigao de Iuera. Onde e 

importante ressaltar seu enfoque pais o Ponto de Equilibria mostra o ponto minima 

em que a empresa pode operar, onde o Iuera e zero. Nesse ponto minima de 

capacidade de operagao, a empresa consegue cobrir os custos variaveis das 

unidades vendidas ou praduzidas, e tambem cobrir todos os custos de capacidade, 

os custos fixos (PADOVEZE, 2004). 

Para Cruz (2006), as novas tecnicas visam demonstrar uma nova forma de 

como se pode considerar o custo de capital proprio no calculo do Ponto de 

Equilibria, considerando o valor do dinheira no tempo e o custo que decorre em seu 

poder, que o torna a cada dia com menos poder de compra, alem de considerar o 

Gusto de Oportunidade. Este estudo trata apenas de considerar a sua 

desvalorizagao, e nao a sua remuneragao. Mesmo assim e importante ressaltar que 

as empresas nao deixam o dinheiro parade no caixa. 

Ainda na visao de Cruz (2006), os custos fixos e variaveis combinadas como 

conceito de custeio variavel pretendem desenvolver as informagoes que auxiliam na 

tomada de decis6es par parte da empresa. Fornecendo assim, meios para que a 

contabilidade de custos possa visualizar as interag6es existentes entre alguns 

fatores significativos presentes nas atividades que influenciam no resultado final da 

empresa, sendo eles: receitas, volumes de pradugao e de vendas e custos de 

despesas fixas e variaveis. 0 instrumento apresentado par Leone (1997) e a analise 

das relagoes custo volume-praduto. Martins (2003) diz que o Ponto de Equilibria e 

constatado quando ocorre a jungao dos custos totais com as receitas totais, sendo 

expresso pela equagao dada no quadro 2. 



Ponto de Equilibria = (Custos+ Despesas Fixas) 

Margem de Contribui<;ao Unitaria 

Quadro 2: Equagao do Ponto de Equilibria 

Fonte: Martins (2003) 
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Do ponto de vista de Cruz (2006), a analise do Ponto de Equilibria e uma 

ferramenta para a gerencia visualizar a situagao econ6mica global das operag6es da 

empresa e tirar proveito das relag6es entre as suas variaveis. Segundo Leone (1997), 

torna-se necessaria observar alguns aspectos na interagao da teoria e da pratica, 

sendo eles: 

(1) A capacidade te6rica de produgao e de vendas vai de zero unidade ate o 

ponto em que, para se produzir ou vender mais, sera necessaria alterar a 

estrutura ffsica e o uso dos recursos; no entanto, as empresas, quando ja se 

encontram em pleno funcionamento, trabalham dentro de uma faixa de sua 

capacidade, chamada de capacidade normal. 

(2) Apresentando uma realidade empresarial contemporanea deve-se 

observar a aplicabilidade do Ponto de Equilibria a empresas com mais de urn 

produto. 

A aplicabilidade do Ponto de Equilibria em empresas com mais de urn tipo de 

produto se torna complexa quando os custos fixos estiverem representados 

na estrutura dos produtos, ou seja, utilizando-se a mesma estrutura de custos 

fixos para mais de urn produto. Neste caso, Leone (1997) apresenta da 

seguinte forma, o calculo do Ponto de Equilibria no caso de nao ser possivel 

observar a separagao da estrutura de custos fixos por produtos: 

1) Manter fixa ao Iongo da faixa efetiva de volume que vai de zero produtos 

ate X quantidade do produto A e Y quantidade do produto B; 

2) Devendo-se calcular a media ponderada da margem de contribuigao de 

cada produto; 

3) Divide-se o total das vendas (R$) pelo total das unidades vendidas dos dois 

produtos, chegando-se a margem de contribuigao unitaria (dos dois produtos); 

4) Divide-se o custo total da estrutura (custos fixos) pela margem de 

contribuigao unitaria, chegando-se ao Ponto de Equilibria de uma empresa 

que trabalha com mais de urn produto. 
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Martins (2003), ressalta que este Ponto de Equilibria e valido somente para 

a mistura de vendas calculadas e que se ocorrer qualquer altera<;ao na combina<;ao 

de produ<;ao e vendas, havera modifica<;6es no Ponto de Equilibria. 0 autor ainda 

apresenta, diferentes contextos em rela<;ao ao Ponto de Equilfbrio, sendo eles: 

Ponto de Equilibria contabil, econ6mico e financeiro. Onde o Ponto de Equilibria 

contabil preconiza que os custos totais sao iguais as receitas totais, o que no Ponto 

de Equilfbrio econ6mico seria considerado prejufzo, pela falta da considera<;ao do 

juro do capital proprio investido. 

No caso do Ponto de Equilfbrio financeiro tem-se que observar a estrutura de 

desembolsos realizados na estrutura de custos fixos, nao sendo admitido para o 

calculo do Ponto de Equilfbrio financeiro despesas como, por exemplo, a 

deprecia<;ao. 

Uma altera<;ao na estrutura de custos fixos da empresa, gera na mesma 

propor<;ao uma altera<;ao no Ponto de Equilfbrio, ou seja, se tiver aumento de 1% na 

estrutura de custos fixos, havera o aumento dos mesmos 1% no Ponto de Equilibria; 

assim o novo Ponto de Equilfbrio sera sempre igual ao anterior, acrescido da 

porcentagem de aumento dos custos e despesas fixos. (MARTINS, 2003 p. 282). 

Ja a influencia da altera<;ao da estrutura de custos variaveis esta diretamente 

relacionada as receitas ao tamanho da margem de contribui<;ao, sendo assim, se a 

margem de contribui<;ao unitaria for considerada pequena, qualquer pequena 

mudan<;a nos custos e despesas fixas provocara uma grande mudan<;a nessa 

mesma margem, levando a uma grande mudan<;a no Ponto de Equilibria, ja se a 

margem de contribui<;ao unitaria for considerada grande, ate grandes mudan<;as 

percentuais sobre os valores variaveis nao mudam de forma consideravel essa 

mesma margem, o que levaria a pequena altera<;ao no Ponto de Equilfbrio. Assim "a 

altera<;ao no Ponto de Equilfbrio trazido por mudan<;as nos custos e despesas 

variaveis e muito mais dependente da grandeza da margem de contribui<;ao unitaria 

do que da porcentagem de tais mudan<;as" (CRUZ, 2006, p.42). 

E importante ressaltar que nenhum custo ou despesa e perfeitamente fixo, da 

mesma forma que nenhum custo ou despesa e perfeitamente variavel. Esta 

defini<;ao deve ser constantemente reavaliada para que haja fidedignidade no Ponto 

de Equilibria. 

Padoveze (2004), afirma que Ponto de Equilibria e o ponto em que o total da 

margem de contribui<;ao da quantidade vendida/produzida se iguala aos custos e 
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despesas fixas. Assim, Ponto de Equilfbrio calcula os parametros que mostram a 

capacidade minima em que a empresa deve operar para nao ter prejuizo, mesmo 

que ao custo de urn lucro zero. 

Para Martins (2003), o Ponto de Equilibria tambem e denominado de Ponto 

de Ruptura - Break-even point), ressaltando que nasce da conjugagao dos Custos 

Totais com as receitas Totais. Estas, em uma economia de mercado, tern uma 

representagao macroeconomica tambem nao linear; isto e, para urn mercado como 

urn todo, por exemplo, de computadores, tende a haver uma inclinagao para menos, 

ja que cada unidade tenderia a ser capaz de produzir menos receita. Para Uma 

empresa em particular, e quase certo que isso nao ocorra, por ter ela em prego 

fixado para seu produto, fazendo com que sua receita total seja, tal prego vezes o 

numero de unidades vendidas; com isso, sua representagao seria de fato linear. 

As variag6es de pregos provocariam o mesmo impacto sobre os custos 

variaveis, isto e, inclinando para mais ou para menos a curva de custos. 

Simplificando as visualizag6es e admitindo como absolutamente linear as 

representag6es tanto para Receitas quanta dos Custos e Despesas, a seguir, na 

figura 3 esta representada a reprodugao gratica do Ponto de Equilibria: 

R$ 

custo variavel 

2400 ······························································ .. 

volume 
10 

Figura 3: Ponto de Equilfbrio no custeio variavel 
FONTE: Cruz ( 2006) 

Na figura 3 demonstram-se os valores de custo variavel tendo seu valor 

representado por R$ 2.400,00 e os custos fixos pelo valor de R$ 1.000,00 onde 

encontra-se o Ponto de Equilibria considerando-se uma venda de volume igual a 

10 unidades, ou seja neste exemplo a empresa deve vender 10 pegas para 

encontrar seu ponto zero , pagar seus custos totais. 
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3.4 Ponto de Equilibria e Gestao de Curto Prazo 

Padoveze (2004), explica que, como toda analise de margem de contribuigao, 

o conceito de equilibria tambem e um conceito que auxilia a gestao de curta prazo 

da empresa. lsto e clara porque o Ponto de Equilibria mostra o ponto mfnimo em que 

as empresas podem operar, onde o Iuera e zero. Nesse ponto mfnimo de 

capacidade de operagao, a empresa consegue cobrir os custos variaveis das 

unidades vendidas ou produzidas, e tambem cobrir todos os custos de capacidade, 

os custos fixos. 

Nessa linha de pensamento, fica evidente que e uma tecnica para utilizagao 

em gestao de curta prazo, usualmente menor que um ano, porque nao se pode 

pensar num planejamento de Iongo prazo, ou seja, maiores que um ano, para uma 

empresa que nao de resultado positivo e nao remunere os detentores de suas fontes 

de recursos (PADOVEZE, 2004). 

3.5 Equagao e Calculo do Ponto de Equilibria. 

Como Ponto de Equilibria conceitua o ponto em que o Iuera liquido e igual a 

zero, e facil determinar sua equagao, em determinada quantidade utilizando-se os 

dados restantes da analise da margem de contribuigao. Assim, para Padoveze 

(2004), a equagao do Ponto de Equilibria e a seguinte: 

Vendas =Custos Variaveis +Custos Fixos + Lucros 

Como os lucros serao igual a zero, a equac;ao fica: 

V endas = Custos variaveis + custos fixos 

Quadro 3: Equagao para o calculo do Ponto de Equilibria 

Fonte: Cruz (2006) 

3.6 Ponto de Equilibria em Quantidade 

0 Ponto de Equilibria em quantidade tern com objetivo determinar a 

quantidade minima que a empresa deve produzir e vender. Abaixo dessa quantidade 

de produgao e vendas, seguramente a empresa estara operando com prejufzo. 
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Partindo da equagao mostrada anteriormente, a equagao do Ponto de 

Equilibria em quantidade e a seguinte, de acordo com o quadro 4. 

Ponto de Equilibria em quantidade = Custos fixos totais 

margem de contribuigao unitaria. 

Quadro 4: Equac;ao do Ponto de Equilibria em quantidade. 

Fonte: Cruz (2006) 

3.7 Demonstragao da Equagao do Ponto de Equilibria 

Partindo da equagao que fundamenta o Ponto de Equilfbrio demonstra-se da 

seguinte forma o Ponto de Equilibria (PE): 

Vendas =Custos Variaveis + Custos Fixos 

Vendas = Prego de venda unitario (PV) x Quantidade vendida no PE(Q) 

Custos variaveis = Gusto variavel unitario (CV) x quantidade no PE(Q) 

Custos Fixos =total dos custos e despesas fixas (CF) 

Margem de contribuigao (MG) = prego de venda - custo variavel 

Assim tem-se: 

Quadro 5: Demonstrac;ao do Ponto de Equilibria 

Fonte: Cruz (2006) 

Equagao do Ponto de Equilibria, considerando dados unitarios: 

PVxQ = 

VENDAS 

CVxQ 

Custos Variaveis 

+ CF 

Custos Fixos 

PV x q = CV x Q + CF 

(PV X Q) - (CV X q) = CF 

como PV- CV = MC (Margem do contribuigao unitaria), substituindo: 

MC x Q = CF: portanto, a quantidade no Ponto de Equilibria e: 
Q= CF 

MC 

Quadro 6: Ponto de Equilibria unitario 

Fonte : Cruz (2006 
"Copeland; Loller e Murrin (2000) observam que tanto os acionistas quanta 
os credores esperam ser recompensados pelo custo de oportunidade de se 
investir recursos em urn neg6cio especffico em vez de investir em outros 
neg6cios com risco equivalente. A inflac;ao e urn fator considerado 
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importante na observancia do calculo do custo de oportunidade, haja vista 
que o valor correspondente ao custo de oportunidade tem que ser somado 
ao valor correspondente a inflac;:ao do perfodo, ou seja, de nada adianta 
remunerar o capital com um valor inferior a inflac;:ao do perfodo e o custo 
de oportunidade, pois se isso ocorrer ainda sim estara tendo um montante 
com poder de compra inferior ao anterior. (CRUZ,2006, p.41) 

Segundo Martins (2003), observa-se a relevancia de pontos cruciais na 

consideragao da inflagao no custo de oportunidade: 0 primeiro ponto se relaciona 

com os calculos do custo, os quais devem estar com os valores corrigidos. Entao, se 

a contabilidade esta usando dados historicos, deve-se atualiza-los de tal forma a ser 

considerado o valor total inflacionado ou deflacionado. A consideragao do custo de 

oportunidade e urn custo real existente, pois demonstra o sacrificio da empresa em 

aplicar nesse empreendimento, e nao em outro, nao sendo registrado pela 

contabilidade, porem devendo ser considerado nas analises e tomada de decisoes. 

Tal avaliagao de custo de oportunidade pode se dar em qualquer produto, 

departamento ou empresa, desde que se consiga alocar a quantidade de recursos 

financeiros investidos nos determinados itens. 

Conforme Martins (2003), a observancia do custo de oportunidade aplicada a 

produtos ou departamentos e dificil de ser mensurada, pelo simples fato de que 

alguns investimentos estarem voltados a mais de urn produto ou departamento.Os 

valores estabelecidos a serem considerados no custo de oportunidade dependem do 

montante aplicado, devendo ser estabelecido de forma criteriosa. 

Para Cruz (2006), baseado em Copeland, Loller e Murrin (2000) ao analisar 

o custo de oportunidade, deve-se considerar todo tipo de investimento monetario 

possivel , independentemente se for de capital proprio ou de capital de terceiros. Tal 

diferenciagao devera ser tratado de forma isolada e uma remuneragao especifica 

baseada em seu valor de mercado, devera se basear em tres criterios a serem 

observados no estabelecimento do custo de oportunidade. Sao eles: (1) Determinar 

ponderagao para a estrutura de capital; (2) Estimar o custo de oportunidade sabre os 

capitais de terceiros; (3) Estimar o custo do capital sabre os capitais proprios. 

3.8 Gusto de Oportunidade e de Capital Proprio no Ponto de Equilibria. 

Esta sub-segao tern como principia a observancia do custo do capital proprio 

no custeio variavel, tendo origem em analise e desdobramento teorico realizado por 

Cruz (2006), desta forma observa-se no contexto abaixo as contribuigoes teoricas e 

praticas. 
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Tal tematica visa demonstrar uma forma diferenciada na consideragao do 

valor aplicado no custo de capital proprio incluindo no calculo do Ponto de Equilibria 

e na estrutura do custeio variavel. A relevancia desta consideragao justifica-se no 

conceito do Ponto de Equilibria econ6mico, visto que o valor do dinheiro no tempo e 

o custo decorrente da sua posse, tornando-o a cada dia com seu poder de compra 

reduzido, alem de nao ser levado em consideragao o custo de oportunidade. 

Remunerar o capital proprio nao e o termo a se considerar pois o mesmo 

apenas esta corrigindo sua desvalorizagao ocorrida diariamente e tao pouco 

considerando o custo de uma escolha na aplicagao em detrimento de outro. 

0 Ponto de Equilibria contabil, em seu contexto atual, leva em consideragao o 

resultado zero, quando na verdade tem-se prejufzo, pois em sua avaliagao preconiza 

o lucro zero quando o total dos custos coincide com o total das receitas, sendo 

considerados os custos fixos e variaveis. Assim nao se considera o valor do dinheiro 

no tempo e nem o custo de oportunidade sobre o capital proprio, sendo subtrafda 

uma informagao realistica para a tomada de decisao e formagao de estrategias. 

Considerando-se o custo do capital proprio na estrutura pratica do custeio 

variavel tem-se: 

Receitas T otais 
(-) Custos Variaveis 
(=) Margem de Contribuigao 
(-) Custos Fixos 
(-)Gusto do Capital Proprio 
(=) Lucro Efetivo 

Quadro 7: Demonstrac;ao da estrutura de custeio incluindo o CCP 

Fonte : Cruz (2006) 
Sendo agora considerado lucro efetivo o valor da margem de contribuigao 

subtrafda dos custos fixos e do custo de capital proprio. No Ponto de Equilibria 

prop6e-se a soma do custo do capital proprio aos custos fixos, sendo visualizado da 

seguinte forma: 

Equa ao original: 
P. E.= (Custos+ Despesas Fixas) 

Margem de Contribuigao Unitaria 
Quadro 8: Equac;ao do Ponto de Equilfbrio na forma original. Citar os quadros 

Fonte : Cruz (2006) 

Equagao considerando o custo do capital proprio: 



P. E.= (Custos+ Despesas Fixas) +Gusto do Capital Proprio 
Margem de Contribui9ao Unitaria 

Quadro 9: Equac;ao do Ponto de Equilibria considerando CCP. 

Fonte: Cruz (2006) 
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No Quadro 9, conceito de custo de capital proprio apresentado considera o 

valor correspondente ao custo de oportunidade do capital proprio e o valor 

correspondente ao efeito da infla9ao ou defla9ao do periodo, sendo disposto da 

seguinte forma: 

CCP =Gusto da Oportunidade do Capital Proprio+ lnfla9ao ou (Defla9ao) 
Quadro1 0: Demonstrac;ao do CCP. 

Fonte : Cruz (2006) 
Para o calculo do custo de oportunidade e da infla9ao devem-se observar as 

seguintes etapas: 

1) 0 montante de capital proprio do objeto de analise. 

2) A taxa considerada como custo de oportunidade deve ser relacionada 

somente ao capital proprio. Essa taxa deve ser analisada com criteria, 

devendo-se observar o montante do capital proprio e suas potencialidades, ou 

seja, nao se pode comparar urn volume de investimento com outro de 

diferente porte, devendo-se observar o risco do investimento a ser comparado. 

3) No calculo da infla9aO ou defla9aO, deve-se observar 0 indice 

correspondente ao periodo considerado. 

A considera9ao do CCP no Ponto de Equilibria ocorrera na mudan9a do ponto 

para mais ou para menos. Para mais no caso da ocorrencia de infla9ao ou no caso 

de a deflagao ser menor do que o valor do custo de oportunidade. E para menos no 

caso de a defla9ao ser maior do que o custo de oportunidade do capital proprio. 

Assim, como o modelo tradicional do Ponto de Equilibria, o modelo proposto 

tern a limita9ao da aplicabilidade em caso de multiprodutos, ou seja, se a empresa 

trabalhar com mais de urn produto, "na hipotese da existencia de diversos produtos, 

sendo elaborados pela empresa, o assunto se complica, ja que os custos e 

despesas variaveis sao diferenciados para cada urn dos produtos, nao sendo 

possivel observar urn Ponto de Equilibria global" (MARTINS, 2003). 

Caso os custos fixos nao possam ser identificados para cada produto, a 

alternativa e incorrer na arbitrariedade do rateio, haja vista que na maioria das vezes 

as empresas utilizam a mesma estrutura de custos fixos a mais de urn produto. No 

caso da considera9ao do custo do capital proprio, fica ainda mais complicado, devido 

ao fato de, na maioria dos casas, o capital investido tambem ser observado para 
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mais de urn produto, nao possibilitando uma separagao correta dos valores entre os 

produtos. 

E importante ressaltar que existem varias opgoes de calculo do Ponto de 

Equilfbrio para mais de urn produto, porem todos dependem de variaveis como: (1) A 

venda exata da mesma quantidade de todos os tipos de produtos. (2) A estrutura de 

custos variaveis iguais para ambos os produtos. (3) Formagao de n hipoteses de 

combinagoes de vendas entre os produtos. (4) Utilizagao do rateio. No entanto 

consideram-se essas variaveis de aplicagao puramente teoricas ou no mfnimo nao 

capazes de demonstrar a realidade exata necessaria para o auxilio na tomada de 

decisao. 

Qualquer alternativa apresentada acima serve para o calculo do Ponto de 

Equilibria normal e para o calculo considerando o custo do capital proprio, devido as 

caracterfsticas dos custos fixos serem semelhantes as do custo do capital proprio 

apresentado. 

3.9 Aplicagao Pratica 

Para melhor visualizar a aplicagao pratica dos conceitos propostos, segue urn 

exemplo comparative da aplicagao do custeio variavel e do Ponto de Equilibria 

original com o custeio variavel e o Ponto de Equilibria com a consideragao do custo 

do capital proprio. 

1) Vamos supor que uma empresa esteja produzindo urn determinado produto com 

as seguintes caracterfsticas: 

Gusto variavel: R$ 140,00/un. 

Custos+ Despesas Fixos: 1.000,00/mes 

Pre<;o de venda: R$ 240,00/un. 

0 Ponto de Equilibria normal seria: 

P. E. =(Custos+ Despesas Fixas) 
Margem de Contribuigao Unitaria 

P. E. = 1.000,00 = 10 unidades por mes 
100,00 

Quadro11: Demonstra<;:ao pratica do calculo do Ponto de Equilibria. 

Fonte : Cruz (2006) 
A estrutura do custeio variavel normal seria: 



Receitas T otais: 
(-)Custos Variaveis: 
(=) Margem de Contribuic;ao Total: 
(-)Custos Fixos: 
(=)Luera: 

R$ 2.400,00 
R$ 1.400,00 
R$ 1.000,00 
R$ 1.000,00 
R$ 0,00 

Quadro12: Demonstrac;ao da estrutura de custeio variavel. 

Fonte : Cruz (2006) 
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No caso de a inflac;ao a se considerar no exemplo ser elevada a uma taxa de 

2% a.m. eo custo de oportunidade de 1% a.m., para uma estrutura de capital proprio 

de R$ 1 0.000,00, para o calculo do P.E. considerando o CCP, encontra-se o 

resultado conforme o quadro explicativo abaixo : 

0 Ponto de Equilibria, considerando o CCP, seria: 

P. E. = (Custos + Despesas Fixas) + Gusto do Capital Proprio 
Margem de Contribuic;ao Unitaria 

P. E. = 1.000,00 +(Gusto de oportunidade + inflac;ao) 
100,00 

P. E.= 1.000,00 + (10.000,00 * 1% + 10.000,00 * 2%) 
100,00 

P. E. = 1.000,00 + 300,00 = 13 unidades por mes 
100,00 

Quadro13: Demonstrac;ao da estrutura de custeio variavel considerando CCP. 

Fonte: Cruz (2006) 

Ja na estrutura do custeio variavel normal seria: 

Receitas T otais: 

(-) Custos Variaveis: 

(=) Margem de Contribuic;ao Total: 

(-) Custos Fixos: 

(-) Gusto do Capital Proprio 

(=) Luera: 

R$ 3.120,00 

R$ 1.820,00 

R$ 1.300,00 

R$ 1.000,00 

R$ 300,00 

R$ 0,00 

Quadro14: Demonstrac;ao da estrutura de custeio variavel normal. 

Fonte: Cruz (2006) 
Graficamente os resultados apresentados nos quadros 13 e 14 sao 

representados da seguinte forma: 



R$ 

custo variavel 

2400 ................................................................... ", 

R$ 

3120 

volume 
10 

Figura 4: Ponto de Equilibria normal 
Fonte: (Cruz 2006) 

custo variavel 
ponto de equilibrio 

F--...,...,..--___,"""'-.,........,,.....-___,.,..,.,....,....,...o...,.._ custo do capital proprio 

J-----...L---___;;_----'--- custo fixo 

volume 
13 

Figura 5: Ponto de Equilibria considerando o Custo do Capital Proprio 
Fonte: Cruz (2006) 

3.1 0 Aplica9ao a mais de um Produto 
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Uma realidade das empresas e o mix de produtos, ou seja, a grande maioria 

delas trabalha com mais de um produto em suas carteiras; para tanto, sera 

verificado a aplicabilidade da estrutura do custeio variavel e do calculo do ponto do 

equilibria para um caso de multi produtos. 

1) Sup6e-se que a mesma empresa tenha em sua carteira tres produtos, com os 

custos fixos todos identificados aos produtos e com o custo do capital 

proprio separado em projetos de acordo com os produtos, com as 

seguintes caracteristicas: 

Tabela 1: Exemplo pratico com tres produtos incluindo CCP. 



A B c Total 
Custo Variavel R$ 140,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 320,00 
Custo Fixo R$ 500,00 R$ 430,00 R$ 470,00 R$ 1.400,00 

Pre9o de Venda R$ 240,00 R$ 200,00 R$ 160,00 R$ 600,00 

Fonte: Cruz (2006) 

0 Ponto de Equilibria considerando o CCP seria: 

P. E. (A)= (Custos+ Despesas Fixas) + Custo do Capital Proprio 
Margem de Contribui<;ao Unitaria 

P. E. (A)= 500,00 + (100,00 + 200,00) 

P. E. (A) = 800.00 
100,00 

100,00 

P. E. (A) = 8 unidades por mes 
P. E. (B) = 6 unidades por mes 
P. E. (C) = 8 unidades por mes 

Quadro15: Demonstrac;ao da estrutura de custeio variavel iricluindo CCP. 

Fonte: Cruz (2006) 
A estrutura do custeio variavel normal seria: 

Tabela 2: Exemplo pratico com tres produtos custeio variavel normal. 

A 8 c Total 
Ponto de Equilfbrio Unitario 8 6 8 
Receitas Totais R$ 1.920,00 R$ 1.100,00 R$ 1.300,00 R$ 4.320,00 
(-)Custos Variaveis R$ 1.120,00 R$ 550,00 R$ 650,00 R$ (2.320,00) 
(=) Margem de Contribui9ao Total R$ 800,00 R$ 550,00 R$ 650,00 R$ 2.000,00 
(-)Custos Fixos Identificados R$ (1.400,00) 
(-) Custo do Capital Proprio R$ (600,00) 
(=) Lucro R$ -

Fonte: CRUZ (2006) 
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Observa-se que a aplicabilidade do custo de capital proprio na estrutura do 

custeio variavel nao altera a percep<;ao da margem de contribui<;ao por produto, 

apenas acrescentando, abaixo dos custos fixos, o custo do capital proprio. Pon§m a 

aplicabilidade do custo do capital proprio no calculo do Ponto de Equilibria torna-se 

fator limitante, pois nao possibilita uma abordagem global, tendo como resultado 

apenas uma combina<;ao de vendas dos diferentes produtos, para que as receitas 

totais estejam iguais aos custos totais (considerando o CCP). 
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4 ESTUDO DE CASO 

4.1 Perfil da Empresa 

0 Posto de combustfveis X, esta instalado na cidade de Campo do T enente 

desde de 1950 e atualmente conta com uma estrutura avaliada em R$ 432.804,00. 

Sua venda media mensal e de duzentos mil litros de combustfveis, dos quais estao 

distribuidos da seguinte forma:o diesel participa com 55% do volume, ja o alcool fica 

com a parcela de 25% e a gasolina por sua vez participa com 20% do volume total. 

Para tal operagao o Posto de Combustfveis X utiliza-se de urn capital de giro 

mensal medio de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 

Seu quadro de funcionarios conta com 10 colaboradores divididos nas 

seguintes fungoes: 1 gerente, 6 frentista, 2 caixas e 1 vigilante. Os horarios de 

funcionamento do posto sao de 30 dias por mes e 24 horas por dia. 

Ao iniciar suas atividades o Posto de Combustfveis X firmou uma parceria 

com a Shell. Esta parceria perdurou por trinta anos aproximadamente, e atualmente 

trabalha com diversos fornecedores de combustive!. 0 posto de combustfveis X 

conta hoje com algumas parcerias com empresas de transportes da regiao as quais 

sao conveniadas e tern seus consumos semanais uniformes. Esta situagao acarreta 

na necessidade de urn melhor planejamento de compras medias e de garantia de 

urn prego melhor, com programagao de compras semanais. 

Abaixo seguem os dados hist6ricos desde o inicio de sua fundagao ate o ano 

de 2007. 

1950/1960: Em 7 de janeiro de 1950, e fundada a Empresa de combustfveis 

Posto X, com urn grande nicho de mercado, por nao existir na cidade local postos de 

combustiveis (o posto mais proximo encontrava-se a 50 km) e a localizagao da obra 

esta localizada as margens da rodovia. Foi uma revolugao para o comercio local da 

pequena cidade. Na epoca de langamento, foram vendidos urn total 5000 mil litros 

de combustive!, sendo que nesta epoca apenas existiam duas opgoes de 

combustive! a gasolina e o 61eo diesel, o que nao trazia satisfagao ao empresario 

que gostaria de diversificar seu neg6cio. 

1961/1973: Em 1961, o empresario Y, resolveu comprar as instalagoes de 

uma churrascaria e lanchonete para instalar dentro de seu posto de combustive! e 

com isto esperava aumentar seu movimento para conseguir melhor rentabilidade do 
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dinheiro que ja havia aplicado a dez anos. Esta estrategia funcionou, pois aos 

sabados e domingos comegou a ter altos picos de venda, por conta da comodidade 

em abastecer o vefculo, sem perder tempo nas paradas para alimentagao. 

1979: Neste ano, o posto de combustive!, estava envolvido com algumas 

novas perspectivas de mercado com os estudos da utilizagao do alcool como 

combustfvel em vefculos automotores, logo iria necessitar de mais investimento, 

apesar do neg6cio ser reconhecido e demonstrar tragos de estabilidade comercial, 

conhecido pela churrascaria e sin6nimo de 6timo atendimento no abastecimento 

de combustfveis o qual ja tinha uma venda de 35000 mil litros de combustive!, 

sendo a maior quantidade de 61eo diesel . 

1983: Em 1983, o mercado de carros movidos a alcool e uma realidade. 0 

empresario Y faz novo investimento em tanques e bombas de combustfveis para 

alcool e da mais urn passo rumo a diversificagao. Surgia o Alcool e com ele 

algumas modificagoes permitidas pela lei em combustfveis como as Gasolinas 

aditivadas e os aditivos. Tambem em 1983, em uma estrategia de marketing e 

criada a figura do Garoto, que sera associada a logomarca do posto, este garoto era 

neto do empresario; uma das estrategias mais acertadas para chamar ao publico, 

que associava a logomarca e a figura do garoto, com os elementos simb61icos da 

confianga e da familia. A campanha langada do Garoto X, obteve grande sucesso e 

o posto se transformou em uma das maiores redes de postos de combustfveis. 

1983/1987: lnicia-se a expansao da rede de postos de combustiveis. 

E inaugurada, a nova unidade do posto com suas estruturas em novo estilo 

e novas opgoes de produtos. 

Em 1984, a produgao de carros movidos a alcool representam 94,4% da 

produgao das montadoras e com isso e inaugurada a nova unidade em Paranagua 

-PR do Posto X. 

Em 1987, e inaugurada outra filial, no municipio de Quatro Barras- PR. 

Em 30 de agosto de 1990, perfodo que o posto de combustive! recebe a 

nova razao social X: Posto de combustive! X ltda. 

1990/1993: A rede aumenta a quantidade de unidades I filiais o empresario 

resolve fazer altos investimentos, em diversos postos de varias regioes e sempre 

mantendo o mesmo padrao, com uma churrascaria e em locais estrategicos, 

podendo servir aos caminhoneiros que viajavam inclusive com suas famflias, 

oferecendo banheiros com chuveiros e mais uma inovagao, uma pousada ao lado do 
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posto, onde os caminhoneiros que abastecem no posto acima de 300 litros 

pernoitavam em camas limpas e ambiente seguro, tendo em seu patio do posto de 

combustive! segurangas armadas que faziam vigilancia durante toda a noite dos 

caminhoes . Com isso os caminhoneiros que ficavam em seus aposentos foram 

espalhando e logo toda sua rede de postos tern o maior movimento e venda de 61eo 

diesel do estado do Parana. 

1994/1996: Em 1994, o empresario, resolve repassar seu conhecimento ao 

neto (tratado aqui, de empresario Z) que na epoca, contava com 27 unidades 

distribuidas pelos estados do Parana , Santa Catarina e Rio Grande do sui. 

2000: 50 anos de Empresa do Posto X ltda. 0 empresario comemora os 50 

anos de sua organizagao e aproveita para repassar o comando de toda a rede ao 

neto, empresario Z. Nesta mesma data langa uma nova campanha de marketing e 

propaganda em outdoor na beira da estrada onde seu slogan era: "Ha 50 anos, 

melhor atendendo voces, nossos irmaos da estrada em toda a regiao Sui" . 

2001: 0 empresario Z, investe em melhoria continua aos atendimentos 

personalizados dos frentistas, aumenta cada vez mais os movimentos e vendas dos 

postos, muda os layouts e substitui as churrascarias por lanchonetes fast food e 24 

horas, em fungao de uma nova tendencia do comportamento do consumidor: ponto 

de encontros, principalmente a noite, em postos que tern lojas de conveni€mcia . 

Neste ano, inicia a operagao de mudanga de algumas unidades estrategicas. 

Mantendo a unidade inicial de Campo do Tenente PR que fora criada e desenhada 

por seu avo, sem grandes alterag6es. 

2007: A unidade de Campo do Tenente continua sendo a mesma como era 

desde as ultimas modificagoes feitas pelo empresario Y, em meados de 1983, com 

0 inicio de venda do alcool. 

4.2Custos Gerais Comuns Entre os Tres Produtos da Empresa X 

0 presente estudo considera os seguintes produtos: Alcool, Gasolina e Diesel. 

Apresenta-se abaixo a analise do investimento inicial no Posta X , onde OS unicos 

custos nao adicionados neste calculo serao os das bombas de combustfveis, por se 

ter diferenciagao na quantidade de bombas pois o posto X tern em suas instalagoes 

2 bombas de Alcool , 2 de Gasolina e 4 de Diesel ,cada produto tendo em 

consideragao custos diferenciados conforme visualiza-se os custos de Bombas ficam 
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da seguinte forma R$ 21.500,00 de investimento em Alcool , R$ 21.500,00 de 

investimento em Gasolina e R$ 43.000,00 encontram-se investidos em bombas de 

Diesel tais valores encontram-se em destaque na cor amarela e nao estao 

somados no valor total da tabela.Tal aplicac;ao pode ser facilmente percebida com a 

utilizac;ao dos rateios, no entanto este calculo apresenta-se irrelevante se 

observarmos o objetivo geral do estudo. 

0 posto, conforme hist6rico, foi fundado no ano de 1950, porem os dados de 

valores de patrimonio estao atualizados. De acordo com o Proprietario estes sao os 

valores que teria de investir na data atual a fim de iniciar a operac;ao de seu Posta 

no mesmo local e com mesma quantidade de capacidade instalada . 

Os valores e volumes de vendas tratados no estudo retratam o periodo 

mensa I referente a setembro de 2007. 

Baseado na literatura de Martins (2003), foi utilizado o criteria de rateio de 

volume de venda multiplicadq por lucratividade onde demonstra-se a distribuic;ao dos 

custos. 

Para se obter o resultado do calculo de quanta capital foi aplicado a cada 

produto, foram levados em considerac;ao os percentuais apurados com a seguinte 

16gica de calculo entre volume e lucratividade por produto na planilha abaixo e 

adicionado os investimentos em bombas pertinentes a cada produto. 

Tabela 3: Demonstrac;ao do criteria de Rateio. 

Produto · Volume de venda x Lucro bruto unit. ' , Lu·e:total Particioacao Caoital apl. Ao Produto 
AI cool 52.746 0 38 19.879 97 50 37% 196.170 21 
Gasolina 41 .310 0 28 11.442 87 28 99% 122.039 83 
Diesel 118.093 0,07 8.148 42 20 64% 114.593,97 
Total em (,jtro$1 Reals I Percentual .. . 212.149¥1W+liW;iiHh>' 1' mt ;4• , v , iW1l.:.l9:'!l712$*,f . 100,00% . /''·'l!i%P 432~804,00 ,, " 

Tais percentuais serao usados para a distribuic;ao de custos e despesas que 

sejam comuns aos tres itens e ainda na remunerac;ao do capital aplicado, sendo que 

em tal distribuic;ao foi feita por rateio e o resultado encontrado para o item Alcool foi 

de 50,37°/o, Gasolina 28,99°/o e Diesel 20,64°/o. 

Na Tabela 4 visualiza-se as demonstrac;oes do quadro de funcionarios do 

posto X e deve-se destacar que os custos de folha de pagamento sao considerados 

para fins de custeio como custo fixo. 

Custos de mao de obra: 
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Tabela 4: Demonstrative de quadro de funcionarios e salarios custos Fixos. 

Total 

Caixas 770,00 260,00 1.540 ,00 462,00 2.002,00 1.133,03 3.395,03 
Frentista 650,00 780,00 3.900 ,00 1.170 ,00 5.070,00 2.869,37 8.719,37 
Gerente 1 1.200,00 130,00 1.200 ,00 360,00 1.560,00 882,88 2.572,88 
Vigilante 1 470 ,00 130,00 470,00 141 ,00 611 ,00 345,80 1.086,80 

•MWV•t;,; Totat v +'Ylkf!V¥ 'h· ."' <•: ''"'" UKAJ\7!" ·· it•, 11\ilv \i:i{\'f2.t~3.00 . .9.243,00 } ;. 6:~31,01 15.774,01 
Total Satatlos + Encargos' + beneflclos . ••· ··r(:: ···~+v:W,':I >: · • 15.774,01 ·,, 7\cAI "' ;<;< 

Para calculos dos encargos foram utilizados a tabela que detalha os encargos 

pertinentes ao salario e ainda os valores de 1/12 avos de decimo terceiro e tambem 

o valor de 1/3 de ferias em percentual aplicado sabre o salario nominal que ficou em 

56,60°/o . A tabela com tal detalhamento encontra-se nos citar anexos do estudo de 

caso para o conhecimento e esclarecimento de duvidas pertinentes ao percentual 

encontrado. 

E importante ressaltar que, segundo informa96es do proprietario do posto de 

combustiveis X, ve-se em seu quadro de funcionarios o minima necessaria para a 

opera9ao e vendas desta quantidade de litros. 

Os custos fixos do Posta de combustiveis X limitam-se aos valores apurados 

no quadro abaixo e somados ao valor de Folha de Pagamento totalizando assim o 

valor de R$ 17.467,50 (Dezessete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta centavos). 

Custos Operacionais Fixos: 

Tabela 5: Custos Operacionais Fixos. 

' •···· Custos Qperacionais Fixos '""''' ( w:.):x ~· .•. , ....... tj'"' 

Unldade med •. .,,._ • valor •·. ;p~, Valor total 
Luz 268 kwh 102,35 102,35 
Agua 30 m3 3,50 105,00 

Telefone cda 470,00 470 ,00 
Consulta de Cheque mes 247,57 247,57 
Honorarios Contador mes 380,00 380,00 
Material de Escrit6rio mes 150,00 150,00 

Material de Limpeza mes 28,50 28,50 

Taxas de Alvara 1 /12 Pagamento Anual mes 210,00 210,00 
<· ·····.;: . ..-_;.· • "J' 1.693,42 

Alguns itens devem ser comentados tais como o consumo de energia eletrica 

que teve seu consumo distribuido parte para fixo e parte variavel conforme 

distribui9ao dos criterios utilizados para rateio. 0 valor levado em considera9ao para 

kWh foi de 0,38193 o mesmo informado na conta do mes considerado para estudo. 
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0 consumo de energia das Bombas foram medidos e distribuidos baseando

se na informa9ao de consumo do fabricante informada em uma plaqueta fixada no 

equipamento que tem o consumo em kwh. 

0 estudo sera baseado no metoda de custeio direto e o grande diferencial 

para que se tenha um bom custeio direto e a defini9ao e identifica9ao de custos fixos 

e variaveis. A identifica9ao destes custos foi feita em toda a empresa no inicio e 

ap6s este primeiro resultado foi se refinando ao ponto de detalhar por produto. 

Segue abaixo a tabela com os custos gerais detalhados em fixos e variaveis. 

Tabela 6: Estrutura de Custeio do Posta X. 

Luz 102,35 
Agua 105,00 
Telefone 470,00 
Consulta de Cheque 247,57 
Honorarios Contador 380,00 
Material de Escrit6rio 150,00 
Material de Limpeza 28,50 
Taxas de Alvara 1 /12 Pagamento Anual 210,00 
Luz Bombas /lluminacao da area de abastecimento 556,65 
Manuten~o das Bombas 370,00 
Custos com Cartoes 914,01 
Filtros de Diesel 100,00 
Frete 4.180,00 
Folha de Pagamento e Encargos 15.774,08 
Custo de Compra de produto Alcool 48.093,80 
Custo de Compra de produto Gasolina 85.627,37 
Custo de Compra de produto Diesel 196.034,38 
Total dos cti.stos fixos ,, ···· ··· ;:" · 17.467,50 
Total dos custos Variaveis 335.876,21 
Total do custos Fixos e Varic\vels to, ;;, ·' · ,,>~ --z: . ;: ·:;, , 1.284,01 353.343,71 

x+ 353.343,71 

Os dados tem informa96es interessantes para relevancia do presente estudo 

onde destacam-se por exemplo o consumo de energia que tem parte de seu 

consumo como custo fixo e parte variavel e os custos de compras que para cada 

produto tem sua diferencia9ao. Tais custos devem ser tratados de forma 

diferenciada para cada produto e deve-se ressaltar ainda que nesta primeira tabela 

nao encontram-se inseridos os custos de oportunidade e de Capital Proprio itens 

primordiais neste estudo de caso. 

Ao iniciar a visualiza9ao deixa-se evidente que ao levar em considera9ao o 

custo de capital Proprio e custo de oportunidade os custos operacionais sao 

elevados a fim de equiparar a perda do dinheiro no tempo conforme segue abaixo a 

tabela semelhante a mostrada anteriormente porem com seu valores de custo de 

capital proprio sendo R$ 2.164,02 e de Oportunidade R$ 5.193,05 o que eleva os 

custos operacionais do Posta X em R$ 7.357,67 conforme tabela: 
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Tabela 7: Estrutura de Custeio do Posto X com CCP. 

Luz 102,35 
Agua 105,00 
Telefone 470,00 
Consulta de Cheque 247,57 
Honorarios Contador 380,00 
Material de Escrit6rio 150,00 
Material de Limpeza 28,50 
Taxas de Alvara 1/12 Pagamento Anual 210,00 
Luz Bombas /llumina~ao da area de abastecimento 556,65 
Manutencao das Bombas 370,00 
Custos com Cartoes 914,01 
Filtros de Diesel 100,00 
Frete 4.180,00 
Folha de Pagamento e Encargos 15.774,08 
custo''ae·'C'aiiltat'Proprio w· .,"' '"' '·•;;,,.;>··· ''l<''''In.o u.;)7o '""' · <· ''M%1t ·xb 'NW2'1164,02'' I•}' ';!; 'i:Mi&MH I'/' •W\, ' 

·· ?ira< 
., 

Custo de Compra de produto Alcool 48.093,80 
Custo de Compra de produto Gasolina 85.627,37 
Custo de Compra de produto Diesel 196.034,38 

Total dos custos Variaveis 335.876,21 
Total docustC)s' fixos e Variaveis ·.;;<·•~''+1?i>·+iii~"·W \,~fi.t>x t>. "''·W ; ~:' ')i!t\W . 360.701,37 

0 que se deve observar nos valores e que nao se trata de aumento real e sim 

apenas de valorizar todo o capital aplicado para que o mesmo nao perca seu valor 

ou seu poder de compra com o passar do tempo. 

4.2.1 Aplicagao aos Produtos 

A distribuigao dos custos e capitais aplicados aos produtos ficou da seguinte 

forma: o AI cool obteve volume de vend a igual a 52.7 46 litros e sua receita total no 

valor de R$ 174.670,21 , ja a Gasolina obteve volume de venda de 41.310 litros e 

uma receita total de R$ 100.539,83, e o Diesel obteve o maior volume de Venda em 

Litros ficando com 118.093 litros receita total de R$ 71.593,97. Apresenta-se a 

seguir os detalhamentos de receita e despesa por item, bern como os calculos do 

Ponto de Equilibria pelo metoda convencional e pelo metodo que considera o Custo 

de Capital e de Oportunidade para cada produto. 

4.2.1.1 Alcool 

Esta parte do estudo trata exclusivamente dos custos de comercializagao do 

Alcool. 0 detalhamento e aplicagao ao produto serao apresentados na tabela 8 a 
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seguir, bern como os valores de custos variaveis incorridos no periodo referentes a 

este produto. Na tabela 8 visualiza-se o percentual aplicado nos custos variaveis 

totais comuns aos tres produtos e com seu percentual de rateio conforme definido 

nas limita<;6es do estudo. Para os itens que sao de dificil mensura<;ao unitaria 

utilizou-se o criteria de lucro e volume tais como manuten<;ao de bombas e custos 

com cart6es. Ja o item de despesa com frete foi rateado com base no volume de 

venda. E a energia eletrica das bombas foi baseada na informa<;ao contida em 

plaquetas gravadas pelo fabricante das bombas. No caso do Alcool os itens 

baseados em litros ficaram com 24,86o/o e os demais que nao sao possiveis de 

quantificar por unidade ficaram com 50,37°/o dos custos pelo criteria de lucratividade 

e venda. 

Tabela 8: Demonstrative de despesas variaveis do produto Alcool. 

Custos.o eraclooais Variavei~ Al~oo.I , Un.itario 0,03 

Os custos foram distribuidos por criteria de rateio com base no volume 

vendido e receita total, onde o Alcool participou em 50,37°/o em volume e 

consequentemente na mesma ordem participa de alguns custos variaveis e fixos. 0 

quadro a seguir visualiza-se o detalhamento e divisao do sistema de Custeio do 

Posto X no produto Alcool detalhado em custo fixo e variavel. 

Tabela 9: Demonstrative de Custos fixos e Variaveis no Alcool. 

i2' ... 
· Estrutura· de Custeio do PO$b;)'X ·Normal do produto ALCOOL , I/, .. 

.. . . 
. yi2''''•<. 'm_, Descrica<i " ·' .. a" . ., .. v l'@~jl(f;i)1t1h 50;37% ,, ,;;$. l>·ii Fixos Variaveis '< 

Luz 51 ,55 -
Agua 52,88 -
Telefone 236,72 -
Consulta de Cheque 124,69 -
Honorarios Contador 191 ,39 -
Material de Escrit6rio 75,55 -
Material de Limpeza 14,35 -
Taxas de Alvara 1 /12 Pagamento Anual 105,77 -
Luz Bombas I lluminac;ao da area de abastecimento - 139,16 
Manutenc;ao das Bombas - 186,35 
Custos com Cart6es - 460,35 
Folha de Pagamento e Encarqos 7.944 ,72 -
Custo de Compra de produto Alcool 48.093,80 
Frete 24,86% 1.039,26 
Total dos. custos fixos \ . "> . ? .•• , .. j;·:~;>;#f. \ M i'·1;& '! 8.797,62 ));• 

Total dos custos Variaveis 49.918,93 
Total do custos Fixos e Variaveis·n ++ · ·iii &·3tJ . / 1 '1!\\i~~; if;). '"' ·:·t· . '');, '''1/i · .. ' 58.716,55 
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Na tabela 10, a seguir visualiza-se o calculo de Iuera apurado onde encontra

se no metoda de custeio direto a receita total de R$ 67.973,77 subtraida dos custos 

variaveis de R$ 49.918,93. 0 resultado da subtra9ao e a Margem de Contribui9ao 

operacional bruta. Onde sao diminuidos os custos fixos observando-se urn Iuera de 

R$ 9.257,22 isto sem levar em considera9ao o custo de capital proprio e de 

oportunidade. 

Tabela 10: ORE normal do produto Alcool. 

Receita total 
( - ) Custos Variaveis 
= Mar em de Contribui<;ao 

( - ) Custos Fixes 
Lucro .ou (prejui~o),,,~m R$ 

Na proxima demonstra9ao, tabela 11 visualiza-se o calculo de Iuera apurado 

equivalente ao anterior porem considerando neste, os Custos de Oportunidade e 

Custos de Capital Proprio. Obtem-se dentro do custeio direto a receita total de 

R$ 67.973,77 subtraida dos custos variaveis de R$ 49.918,93 e o resultado desta 

subtra9ao e a Margem de Contribui9ao total de onde se diminuem os custos fixos, 

Custos de Capital Proprio e Custo de Oportunidade, observando-se urn Iuera real de 

R$ 5.922,33. 

Tabela 11: ORE do produto Alcool considerando CCP. 

''\,, •w }•</ ···~· :··i,;~gli1l\;;;;~t{fj· n'''s> '!). '' 'i ,, Dfer;·com°CGP ...... '· :·;;;~qJ!iili~~it-i ;'· i: ";:;~~)~: '' ·.. ' ···"·· · '· ··, . .'· 

lii:.vWJn Alcool . j;:w : .. 

Receita total 67.973,77 
( - ) Custos Variaveis 49.918,93 

= Margem de Contribui<;ao 18.054,84 
( - ) Custos Fixes 8.797,62 
( - ) Custo Capital Proprio 980,85 
( -) Custo de Oportunidade 2.354,04 

Lucro efetivo ou (prejuizo) em P! 31 ;'.h")' · ,;j1!t~;(:l;\ 5.922,33 X 

A seguir apresenta-se o calculo do Ponto de Equilibria em quantidade, para a 

realiza9ao deste calculo considera-se os seguintes valores: custos fixos R$ 8. 797,62, 

divididos pela margem de contribui9ao unitaria que e de R$ 0,34, onde o resultado 

apurado no AI cool foi de 25.702 (vinte e cinco mil setecentos e do is litros para pagar 

seus custos). 

Tabela 12: Volume para Ponto de Equilibria normal do produto Alcool. 
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P.E Normal 8. 797,62 
Margem de Contribui<;ao 0,34 
Nf$c~ilid.l,~,~ ~e )l~nd.l.$;:i!Jl;iUfros par,.~·,,g~.flQ.Q,J,Ql~@ .· eq~.ilil?~r~:f1JorJPal:·. ,·"' !!11!;;; ;'f~;~·~s·~.702: 

Para uma percepc;ao diferenciada, o quadro a seguir demonstra como calcular 

o Ponto de Equilibria levando em considerac;ao no sistema de custeio direto a 

mesma Margem de Contribuic;ao unitaria e desta vez considerando o Gusto de 

Capital Proprio e Gusto de Oportunidade. Para tal calculo considera-se os seguintes 

valores custos Fixes somados ao Gusto de Capital e Gusto de Oportunidade 

totalizando o valor de R$ 12.132,52 e divide-se pela Margem de Contribuic;ao 

unitaria que e de R$ 0,34 onde o resultado apurado e elevado para o item Alcool de 

25.702 do exemplo anterior para 35.444 (trinta e cinco mil e quatrocentos e 

quarenta e quatro litros para pagar seus custos). 

Tabela 13: Volume para Ponto de Equilibria com CCP do produto Alcool. 

M '[;f';~ ;} 
J Descricao · ; '\ J }A [ §j;\~(~f '1 th> ..;:c..,, " +. ,w,,? ,, ··> ., Alcool 

P.E com CCP 12.132,52 
Margem de Contribui<;ao 0,34 
Necessidade de Vendas em Jitros ·para o eontP de equilibria com'iCCP 35.444 

Em uma visao ainda mais detalhada, o demonstrativo abaixo deixa claro o 

numero de litros que devem ser vendidos para pagar os custos e quantos litros estao 

efetivamente tendo lucre. 0 detalhamento e demonstrado em dias de vendas para 

que se obtenha uma visualizac;ao mais simplificada dos valores. Considerando o 

volume de venda de 52.746 litros do item e dividindo o valor por 30 dias de vendas 

encontra-se o valor medic de vendas diarias de 1758 litros de Alcool. Este valor de 

litros quando comparado ao valor encontrado no calculo do Ponto de Equilibria 

referencia quantos dias de venda sao necessarios para que o Posto de combustiveis 

X encontre seu ponte zero. No caso do Ponto de Equilibria normal o volume a ser 

vendido e igual a 25.702 litros para pagar seus custos. Ja para o Ponto de Equilibria 

considerando os custos de Capital e de Oportunidade o valor e elevado para 35.444 

litros para pagar seus custos. 

Observa-se que estes volumes, se divididos pelo valor de venda media diaria, 

trazem o resultado de quantos dias o Posto de combustfveis X tem de trabalhar para 

pagar seus custos. Na tabela 14 segue um comparativo, de quanta e o impacto do 

custo de capital proprio e de oportunidade no valor e volume de venda do Alcool. 
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No caso do Ponto de Equilibria normal o valor a ser atingido de 27.702 litros 

e vendido em 15 dias, ja quando considera-se o custo da Capital e Oportunidade 

este valor e elevado para 35.444 e necessita de 20 dias de venda para cobrir seus 

custos. 

Dias de venda 
Ponto de e uilibrio Normal 
Ponto de equilibria com CCP 

Tabela 14: Dias de Venda para encontrar Ponto de Equilibria. 

A seguir na figura 6 visualiza-se em forma grafica as representac;oes do Ponto 

de Equilibria do Alcool em seu primeiro calculo nao considerando custo de Capital e 

de Oportunidade. 

Conforme apurac;ao nas tabelas de calculos os numeros estao demonstrando 

os seguintes resultados Custos Variaveis R$ 49.918,93, Custos fixos R$ 8.797,62 e 

o volume a ser vendido para o equilibria e de 25.702 litros de Alcool para encontrar o 

ponto Zero. 

Custo varia vel 

Custo fixo 

R$ 

R$ 

Ponto de Equilibria do Alcool Normal 

R 

/ .... ···· 
, .. ·· 

/ .. ·· 
!/<-········ 

1-------_ .. -;-:;()_,. 58.716,55 

8.797,62 

.. ·· / 

.. ······, / 

.... ··· ······ · ··~-~~ - '' 
.. ·· / .. ·· , 

................ ' , '' 

25.702 

Figura 6: Ponto de Equilibria no custeio variavel do Alcool. 

Volume 

Neste segundo grafico a mesma forma de representac;ao visual do Ponto de 

Equilibria do Alcool considerando desta vez os valores de custos de oportunidade e 

Capital, onde a apurac;ao nas tabelas de calculos e os numeros estao demonstrando 

as seguintes resultados Custos Variaveis R$ 49.918,93, Custos fixos somados ao 

de oportunidade e Capital de R$ 12.132,52 e o volume a ser vendido para o 

equilibria e de 35.444 litros de Alcool para encontrar o ponto Zero. 
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Ponto de Equilibrio do Alcool considerando CCP 

R$ 

"' 
Custo varia vel 62.051 ,44 1-------------=tf·;':. ~··· · · · ··· · 

" -- ~~~~~:::>;' 
R$ 

Custo cap~a l 12.132,52 R$ 

' 
Custo fixo R$ 8.797,62 

35.444 Volume 

Figura 7: Ponto de Equilibria no custeio variavel com CCP variavel do Alcool. 

4.2.1.2 Gasolina 

Esta parte do estudo trata exclusivamente dos custos de comercializagao da 

Gasolina, o detalhamento e aplicagao ao produto sera apresentado no quadro a 

seguir, bem como os valores de custos variaveis incorridos no periodo referentes a 

este produto. Na tabela a seguir visualiza-se o percentual aplicado nos custos 

variaveis totais comuns aos tres produtos e com seu percentual de rateio conforme 

definido nas limitag6es do estudo. Para os itens que sao de dificil mensuragao 

unitaria utilizou-se o criteria de Iuera e volume tais como manutengao de bombas e 

custos com cart6es. Ja o item de despesa com frete foi rateado com base no volume 

de venda. E a energia eletrica das bombas foi baseada na informagao contida em 

plaquetas gravadas pelo fabricante das bombas. No caso da Gasolina os itens 

baseados em litros fica ram com 19,4 ?o/o e os demais que nao sao passive is de 

quantificar por unidade ficaram com 28,99°/o dos custos pelo criteria de lucratividade 

e venda. 

Tabela 15: Demonstrative de despesas variaveis do produto Gasolina. 

'w ' ······ v .g, ' Custos Operaclonais Varla~eis Mensals Gasollri~ 
· : j)jij1~;H Porceqtagem Ratek> · ••· 

+ • :: Gasollna ~ + · ~~,$~% · K 

Luz Bombas /lluminacao da area de abastecimento Consumo 2 

Valor total em R$ 
··.· 

139,16 
Manutencao das Bombas J\> 28 99% '"" 107,26 
Custos com Cart6es 28'99% 264,98 
Desoesa com Frete baseado em litros trasportados 19,47% 813,94 

1.325;34 · 
Volume de Venda em Litros 41 .310 

Custos Operaclonais Variavel~' Gi~()lina Unitario 

Na tabela 16, os custos foram distribuidos por criteria de rateio com base no 

volume vendido e receita total onde a Gasolina participou em 28,99°/o em volume e 
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consequentemente na mesma ordem participa de alguns custos variaveis e fixes. Na 

tabela 16 visualiza-se o detalhamento e divisao do sistema de Custeio do Posto X 

no produto Gasolina detalhado em custo fixo e variavel. 

Tabela 16: Demonstrative de Custos fixos e Variaveis na Gasolina. 

' E~truturade Custeio do PQsto X Normal dQ orodut():GASOUNA . ,,. . :;;; . .,.,x , .,. 
Descri ~···· ?';}ffiml~st%,';\~' 99o/Ciii~tm1~i'i:. irf~i~%Tit i;>1?Filtos;r . variavei$;;~;;> I+ it ·qp "' 

Luz 29,67 
fAgua 30,44 
Telefone 136,25 
Consulta de Cheque 71 ,77 
Honorarios Contador 110,16 
Material de Escrit6rio 43,49 
Material de Limpeza 8,26 
Taxas de Alvara 1/12 Pagamento Anual 60,88 
Luz Bombas /lluminac;ao da area de abastecimento 139,16 
Manutenc;ao das Bombas 107,26 
Custos com Cartoes 264,98 
Folha de Pagamento e Encargos 4.572 ,97 
Custo de Compra de produto Gasolina 85.627,37 
Frete 19,47% 813,94 

Total dos custos Variaveis 86.952,71 

Na demonstrac;ao seguinte, tabela 17, visualiza-se o calculo de lucre apurado 

onde encontra-se no metoda de custeio direto a receita total de R$ 97.070,24 

subtraida dos custos variaveis de R$ 86.952,71. 0 resultado da subtrac;ao e a 

Margem de Contribuic;ao total de onde sao diminuidos os custos fixos observando-se 

um lucro de R$ 5.053,64 isto sem levar em considerac;ao o Gusto de Capital Proprio 

e Gusto de Oportunidade. 

Tabela 17: DRE normal da Gasolina . 

. DrQ'Normal 

Receita total 
( - ) Custos Variaveis 
= Mar em de Contribuic;ao 
( - ) Custos Fixos 

Na proxima demonstrac;ao, tabela 18. Visualiza-se o calculo de Iuera apurado 

equivalente ao anterior porem considerando neste, os custos de oportunidade e 

capital proprio. Obtem-se dentro do custeio direto a receita total de R$ 97.070,24 

subtraida dos custos variaveis de R$ 86.952,71 e o resultado desta subtrac;ao e a 

Margem de contribuic;ao total de onde se diminuem os custos fixos, Custos de 
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Capital Proprio e Custo de Oportunidade, observando-se um lucro real de 

R$ 2.978,96. 

Tabela 18: ORE do produto Gasolina considerando CCP. 

Receita total 
( - ) Custos Variaveis 
= Mar em de Contribui9ao 
(-)Custos Fixes 
( - ) Gusto Capital Proprio 
(-)Gusto de Oportunidade 

97.070,24 
86.952,71 
10.117,53 
5.063,89 
610,20 

1.464,48 
2.978;96 

A seguir, na tabela 19. Apresenta-se o calculo do Ponto de Equilibria em 

quantidade, para a realiza9ao deste calculo considera-se os seguintes valores: 

custos fixos R$ 5.063,89, divididos pela margem de contribui9ao unitaria que e de 

R$ 0,24, onde o resultado apurado na Gasolina foi de 20.676 (vinte mil seiscentos e 

setenta e seis litros para pagar seus custos). 

Tabela 19: Volume para Ponto de Equilfbrio normal do produto Gasolina . 

. '. Gasoliria 
P.E Normal 5.063,89 
Margem de contribui9ao 0,24 
Ne'Cess.J.tlade'~' de Vendas ern:litros.para 0 RPI'ltoACJe equilibria ·, t-~ormal ?> \~. 

Para uma percep9ao diferenciada, a tabela 20 a seguir, demonstra como 

calcular o Ponto de Equilibria levando em considera9ao no sistema de custeio direto 

a mesma Margem de Contribui9ao unitaria e desta vez considerando o Custo de 

Capital Proprio e Custo de Oportunidade. Para tal calculo considera-se os seguintes 

valores custos Fixos somados ao Custo de Capital e Custo de Oportunidade 

totalizando o valor de R$ 7.138,57 e divide-se pela Margem de Contribui9ao unitaria 

que e de R$ 0,24 onde o resultado apurado e elevado para o item Gasolina de 

20.676 do exemplo anterior para 29.147 (vinte e nove mil cento e quarenta e sete 

litros para pagar seus custos). 

Tabela 20: Volume para Ponto de Equilfbrio com CCP do produto Gasolina. 

.,. 
Gasolina , 

P.Ecom CCP 7.138,57 
Margem de contribui9ao 0,24 
Neeessltladeae Vendas em'litros para o porito pe equilibria com CCP 29.147 
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Em uma visao ainda mais detalhada, o demonstrative a seguir deixa claro o 

numero de litros que devem ser vendidos para pagar os custos e quantos litros estao 

efetivamente tendo Iuera. 0 detalhamento e demonstrado em dias de vendas para 

que se obtenha uma visualizac;ao mais simplificada dos valores. Considerando o 

volume de venda de 41.310 litros do item Gasolina e dividindo o valor por 30 dias de 

vendas encontra-se o valor media de vendas diarias de 1377 litros de Gasolina. Este 

valor de litros quando comparado ao valor encontrado no calculo do Ponto de 

Equilibria referenda quantos dias de venda sao necessarios para que o Posta de 

combustiveis X encontre seu ponto zero. No caso do Ponto de Equilibria normal o 

volume a ser vendido e igual a 20.676 litros para pagar seus custos. Ja para o Ponto 

de Equilibria considerando os custos de Capital e de Oportunidade o valor e elevado 

para 29.147 litros para pagar seus custos. 

Observa-se que estes volumes, se divididos pelo valor de venda media diaria, 

trazem o resultado de quantos dias o Posto de combustiveis X tem de trabalhar para 

pagar seus custos. Abaixo segue um comparativo de quanta e o impacto do custo de 

capital proprio e de oportunidade no valor e volume de venda da Gasolina. 

No caso do Ponto de Equilibria normal o valor a ser atingido de 20.676 litros 

e vendido em 16 dias, ja quando considera-se o custo da Capital e Oportunidade 

este valor e elevado para 29.147 e necessita de 22 dias de venda para cobrir seus 

custos. 

Tabela 21: Dias de Venda para encontrar Ponto de Equilfbrio da Gasolina. 

Dias de venda 
Ponto dee uilibrio Normal 
Ponto de equilibrio com CCP 

Na figura 8, visualiza-se em forma grafica as representac;oes do Ponto de 

Equilibria da Gasolina em seu primeiro calculo nao considerando custo de Capital e 

de Oportunidade. 

Conforme apurac;ao nas tabelas de calculos os numeros estao demonstrando 

os seguintes resultados Custos Variaveis R$ 86.952,71, Custos fixos R$ 5.063,89 e 

o volume a ser vendido para o equilibria e de 20.676 litros de Gasolina para 

encontrar o ponto Zero. 



Custo variave l 

Custo fixo 

R$ 

R$ 

Ponto de Equilibria da Gasolina Normal 

R$ 

,' ..... ··· 
.~:..>····· 

92.016,60 1-------... --,-;""-'6 

5.063,89 

.. ·· , 

.. ·······<>; 
... ········ ·······~;;;; 

.. ·· , .. ·· , 
... ········· , ,' 

; 
; 

; 

20.676 

Figura 8: Ponto de Equilibria no custeio variavel da Gasolina. 

47 

Volume 

Neste segundo grafico, figura 9. A mesma forma de representa<;ao visual do 

Ponto de Equilfbrio da Gasolina considerando desta vez os valores de custos de 

oportunidade e Capital, onde a apura<;ao nas tabelas de calculos e os numeros 

estao demonstrando os seguintes resultados Custos Variaveis R$ 86.952,71, 

Custos fixos somados ao de oportunidade e Capital de R$ 7.138,57 eo volume a ser 

vendido para o equilibria e de 29.147 litros de Gasolina para encontrar o ponto Zero. 

Custo variavel 

Custo capital 

Custo fixo 

Custo Fixo "' ''' f3$ 5.063,89 
Custo Varjavel <;: ,_, R$ 86.952,71 
custo CCF:Lt- cq;~ R$ 2.074,68 
Cuslo TQtal.$ . + R$ 94.091 ,28 

R$ 

R$ 

R$ 

, I 

Ponto de Equilibria da Gasolina considerando CCP 

R$ 

" 
94.091 ,28 

':.~-~--· ·········· 
r----------------~~ 

.......... ............ ···~·~·~·: ·;·/ 

7.138,57 
...................... ············ , ........ " 

5.063,89 

29 .147 Volume 

Figura 9: Ponto de Equilibria no custeio variavel com CCP variavel da Gasolina. 

4.2.1.3 Diesel 

Esta parte do estudo trata exclusivamente dos custos de comercializa<;ao do 

61eo Diesel , o detalhamento e aplica<;ao ao produto sera apresentado no quadro a 

seguir, bem como os valores de custos variaveis incorridos no periodo referentes a 

este produto. Na tabela a seguir visualiza-se o percentual aplicado nos custos 
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variaveis totais comuns aos tres produtos e com seu percentual de rateio conforme 

definido nas limitac;oes do estudo. Para os itens que sao de dificil mensurac;ao 

unitaria utilizou-se o criteria de lucro e volume tais como manutenc;ao de bombas e 

custos com cart6es. Ja o item de despesa com frete foi rateado com base no volume 

de venda. E a energia eletrica das bombas foi baseada na informac;ao contida em 

plaquetas gravadas pelo fabricante das bombas. No caso do Diesel os itens 

baseados em litros ficaram com 55,67°/o e os demais que nao sao possiveis de 

quantificar por unidade ficaram com 20,64o/o dos custos pelo criteria de lucratividade 

e venda, conforme esta apresentado na tabela 22. 

Tabela 22: Demonstrative de despesas variaveis do produto Diesel. 

Ainda na figura 22. Os custos foram distribuidos por criteria de rateio com 

base no volume vendido e receita total onde o Diesel participou em 20,64°/o em 

volume e conseqOentemente na mesma ordem participa de alguns custos variaveis e 

fixos. 

0 quadro a seguir, tabela 23. Visualiza-se o detalhamento e divisao do 

sistema de Custeio do Posta X no produto Diesel detalhado em custo fixo e variavel. 

Tabela 23· Demonstrative de Custos fixos e Variaveis no Diesel 
t ;:· · .... ,, '> Estrutura de Custeio do Posto x Normal do produto DIESEL '. 

"'' Descricao "' G 1·1 N .,, 28,99% ,,7 Fixos Varifweis 
Luz 21 ,13 -

AQua 21 ,68 -
Telefone 97,03 -
Consulta de Cheque 51 ' 11 -
Honorarios Contador 78,45 -
Material de Escrit6rio 30,97 -
Material de Limpeza 5,88 -
Taxas de Alvan~ 1 I 12 Pagamento Anual 43,35 -
Luz Bombas I llumina<;ao da area de abastecimento - 278,33 
Manutencao das Bombas - 76 ,38 

Custos com Cart6es - 188,69 

Folha de Pagamento e Encargos 3.256,39 -

Filtros de Diesel 100,00 

Custo de Compra de produto DIESEL 196.034,38 

Frete 55,67% - 2.326,80 
Total dos tustos fixos' !;:::;;, Pi ;:,··'iilh "'' ·•<M· :K£ .i''(\: > .; 3.605,98 

/ ,,, 

Total dos custos Variaveis 199.004,58 
Total do custo~ Fixos e Variaveis .... ,, . 202.610,55 
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Na tabela 24, visualiza-se o calculo de lucro apurado onde encontra-se no 

metoda de custeio direto a receita total de R$ 204.182,80 subtrafda dos custos 

variaveis de R$ 199.004,58 e com isso encontra-se a Margem de contribuic;ao total 

de onde sao diminufdos os custos fixos e encontra-se o lucro de R$ 1.572,24 isto 

sem levar em considerac;ao o custo de capital proprio e de oportunidade. 

Tabela 24: ORE normal do Diesel. 

Visualiza-se na tabela 25, o calculo de lucro apurado equivalente ao anterior 

porem considerando neste, os custos de oportunidade e capital proprio onde obtem

se dentro do custeio direto a receita total de R$ 204.182,80 subtraida dos custos 

variaveis de R$ 199.004,58 e com isso encontra-se a Margem de contribuic;ao total 

de onde se diminuem os custos fixos, custos de capital proprio e de oportunidade e 

encontra-se o prejuizo de R$ (375,86). 

Tabela 25: ORE do produto Diesel considerando CCP. 

l,t;·,,:::. ; " IX)~t ... Ore G. om ·ccp "· :/ +;)t .. :¥: '\ ... ... ? .:;, '" .. , 
·i?;Y;; O!;!'Y' ., Diesel ' "'' .. ,,. '''•'!·'····. 

Receita total 204.182,80 
( - ) Custos Variaveis 199.004,58 

= Margem de Contribui<;ao 5.178,22 
( - ) Custos Fixos 3.605,98 
( - ) Custo Capital Proprio 572,97 
( -) Custo de Oportunidade 1.375,13 
t-U~rp efetivo ou . (pr~juizo) ·em~$ ;: 

o:. 
\~({ •:;;iii; (375,86) . •: ,.P 

Logo abaixo a tabela 26, ira demonstrar como calcular o Ponto de Equilibria 

levando em considerac;ao no sistema de custeio direto a margem de contribuic;ao 

unitaria e nao considerando o Custo de Capital Proprio e de Oportunidade. Para tal 

calculo considera-se os seguintes valores custos Fixos R$ 3.605,98 e divide-se pela 

margem de contribuic;ao unitaria que e de R$ 0,04 onde o resultado apurado no 
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Diesel foi de 82.237 (Oitenta e dois mil duzentos e trinta e sete litros para pagar 

seus custos) . 

Tabela 26: Volume para Ponto de Equilfbrio normal do produto Diesel. 

Novamente tabela semelhante a anterior ira demonstrar como calcular o 

Ponto de Equilibria levando em considera9ao no sistema de custeio direto a margem 

de contribui9ao unitaria e desta vez considerando o Custo de Capital Proprio e de 

Oportunidade. Para tal calculo considera-se os seguintes valores:custos Fixos 

somados ao custo de capital e de oportunidade R$ 5.554,07 e divide-se pela 

margem de contribui9ao unitaria que e de R$ 0,04 onde o resultado apurado do item 

Diesel e elevado de 82.237 do exemplo anterior para 126.665 (cento e vinte e seis 

mil seiscentos e sessenta e cinco litros para pagar seus custos). 

Tabela 27: Volume para Ponto de Equilfbrio com CCP do produto Diesel. 

P.Ecom CCP 
Margem de contribuic;ao unitaria 

Descri¢aoF" ' ,, ' 

·; 

Necessidade de Vendas efil litt:os para·o F?ont<tde equilibrio' ~orij(;CP '1;, 

.:f '· Diesel 
5.554,07 

0,04 
/. lk; 126.665 

Em uma visao ainda mais detalhada o demonstrative, tabela 28 abaixo 

deixara claro o numero de litros que devem ser vendidos para pagar os custos e 

quantos litros estao efetivamente tendo Iuera. 0 detalhamento sera demonstrado em 

dias de vendas para que se obtenha uma visualiza9ao mais simplificada dos valores. 

Considerando o volume de venda de 118.093 litros do item Diesel e dividindo o valor 

por 30 dias de vendas encontra-se o valor medio de vendas diarias de 3936 litros de 

Diesel por dia. Este valor de litros quando comparado ao valor encontrado no calculo 

do Ponto de Equilibria ira referenciar quantos dias de venda sao necessaries para 

que o Posto de combustiveis X encontre seu ponto zero. No caso do Ponto de 

Equilibria normal o volume a ser vendido e igual a 82.237 litros para pagar seus 

custos. Ja para o Ponto de Equilibria considerando os custos de Capital e de 

Oportunidade o valor e elevado para 126.665 litros para pagar seus custos. 

Observa-se que estes volumes se divididos pelo valor de venda media diaria 

trara o resultado de quantos dias o Posto de combustiveis X tem de trabalhar para 
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pagar seus custos. Abaixo segue urn comparative de quanto e o impacto do custo de 

capital proprio e de oportunidade no valor e volume de venda da Gasolina. 

No caso do Ponto de Equilibria normal o valor a ser atingido de 82.237 litros 

e vendido em 21 dias, ja quando considera-se o custo da Capital e Oportunidade 

este valor e elevado para 126.665 e necessita de 33 dias de venda para cobrir seus 

custos, neste caso o valor nao foi atingido dentro do mes o que causou urn prejuizo 

ao Posto X. 

Tabela 28: Dias de Venda para encontrar Ponto de Equilibria do Diesel. 

Abaixo visualiza-se em forma grafica as representa96es do Ponto de 

Equilibria do Diesel em seu primeiro calculo nao considerando custo de Capital e de 

Oportunidade . 

Conforme apura9ao nas tabelas de calculos os numeros estao demonstrando 

os seguintes resultados Custos Variaveis R$ 199.004,58, Custos fixos R$ 3.605,98 

e o volume a ser vendido para o equilibria e de 82.237 litros de Diesel para 

encontrar o ponto Zero. 

Gusto variavel R$ 

Gusto fixo R$ 

Custo FiXo ~ ?!'5~ ~ .605!98 , '' 
custo Variavel = R~ 199.004,53 
Custo Total~ , ·<RS 202.610,55 I 

Ponto de Equilibrio do Diesel Normal 

R 

202.610,55 

3.605 ,98 

, 
"" ... ··· " .. ·· 

f.-~-~·· ·· ·· 
1------~ ... -; .... , .. ·· , 

.. ····· ", 
.. ······ ," 

.. ·· , .. ·· / 

.. ····· ," 
.. ·· " .. ··· " 

...... ······ , 

82.237 

Figura 10: Ponto de Equilibria no custeio variavel do Diesel. 

Volume 

Neste segundo grafico, figura 11, a mesma forma de representa9ao visual do 

Ponto de Equilibria do Diesel considerando desta vez os valores de custos de 

oportunidade e Capital, onde a apura9ao nas tabelas de calculos e os numeros 

estao demonstrando os seguintes resultados Custos Variaveis R$199.004,58, 
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Custos fixos somados ao de oportunidade e Capital de R$ 5.554,07 e o volume a ser 

vendido para o equilfbrio e de 126.665 litros de Diesel para encontrar o ponto Zero. 

Custo variavel R$ 

Custo capital R$ 

Custo fixo R$ 

Ponto de Equilibria do Diesel considerando CCP 

R$ 

204.558,65 

5.554 ,07 

3.605,98 

/ 
/ 

/ 

.,"' ············ 
1----------------:o..cT'"':..-········ 

/ /
. __ ... __ :~::>' ........................... --

·········· 
··················· 

126.665 Volume 

Figura 11: Ponto de Equilibria no custeio variavel com CCP variavel do Diesel. 
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5 CONSIDERACAOES FINAlS 

Ao aplicar o modele tradicional teorico observa-se o valor do dinheiro no 

tempo atraves da consideragao do Gusto de Oportunidade e do Gusto de Capital 

Proprio. Quando estes valores nao sao considerados nas analises pode-se criar uma 

visao erronea de que o investimento esta sendo rentavel, e ainda de que o dinheiro 

em questao nao perde valor no tempo e que as oportunidades para investir sao 

sempre iguais. A avaliagao e uso de ferramentas que possibilitem o 

acompanhamento das informagoes corretas e reais e primordial na protegao dos 

patrimonies. A combinagao do Gusto de Oportunidade e do Gusto de Capital Proprio 

no custeio variavel ou direto e no calculo do Ponto de Equilibria possibilita maier 

proximidade com a realidade gerencial contemporanea. A aplicabilidade deste 

metoda em uma empresa com uma variedade de itens elevada necessita a 

utilizagao de urn criteria de rateio para a mensuragao dos investimentos aplicados 

bern como a distribuigao dos custos comuns aos tres produtos considerados no 

estudo. 

0 desafio aos gerentes sabre a consideragao deste importante e oneroso 

fator de custo foi evidenciado no estudo de caso do Posta de combusUveis X, onde 

se percebeu uma aplicabilidade desde que se tenha a devida atengao ao escolher 

os criterios de distribuigao de capital e de custos a fim de uma composigao mais 

justa. No estudo em questao os investimentos e custos foram distribuidos de acordo 

com alguns criterios de Rateio os quais estao detalhados em anexos e 

demonstrados nas planilhas. 

Entre os maiores ganhos na aplicabilidade do estudo destacam-se as 

analises de investimentos, considerando o Gusto de Capital Proprio e o Gusto de 

Oportunidade no calculo do Ponto de Equilibria, podendo ter uma visao ampla e 

detalhada em relagao ao investimento aplicado, tendo uma visao mais proxima da 

realidade de seus resultados. 

Ao concluir os calculos e demonstratives de cada item do posto de 

combustiveis verifica-se a relevancia de quanta o custo de capital impacta em cada 

produto. Tal relevancia pode ser visualizada com algumas analises como por 

exemplo, dias de venda, onde os valores de custo de capital e oportunidade 

representam no item Alcool uma diferenga de 5 dias de venda, ja na gasolina este 
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custo representa 6 dias de venda e a mais significante diferenc;a vern no item Diesel, 

que representa 11 dias de vendas. 

Estes mesmos dados se analisados em percentual representam ainda maior 

importancia no faturamento do empresario, pois, os 5 dias de venda do Alcool 

representam 16,67% das vendas deste produto, os 6 dias da gasolina representam 

20% das vendas do item e no diesel, os 11 dias tern a representac;ao de 36,67%. 

As somas dos valores nos tres itens demonstram uma diminuic;ao no lucro em 

51,38% onde seu lucro real e menor que o apresentado e visualizado pelo 

empresario dono do Posto de combustfveis X. 

Se o empresario nao tern esta percepc;ao estara levando um prejufzo sem se 

levar em conta de que seu capital esta desvalorizando a cada dia. 

Neste contexto observa-se a importancia da utilizac;ao e do aperfeic;oamento 

das ferramentas contabeis, que devem possibilitar aos gestores a percepc;ao real da 

empresa, tornando-se uma ferramenta efetiva de tomada de decisao e valorizar o 

entendimento social do profissional e dos tecnicos contabeis num contexto 

contemporaneo. 

Em relac;ao as limitac;oes do estudo salientam-se alguns pontos. Entre eles a 

necessidade do uso de criterios de rateio. Os criterios utilizados bern como calculos 

e informac;oes relevantes encontram-se no anexo I. 

Para a realizac;ao do estudo de caso foi avaliada a movimentac;ao de entrada 

e safda referente ha um mes especifico, sendo considerado os valores de setembro 

de 2007 sendo o ano da documentac;ao disponibilizada para o estudo. 
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ANEXOS 

0 anexo tern por principal objetivo explicar os criterios de rateio utilizados no estudo 

de caso e suas limitag6es. 

Baseado nos criterios de rateio e na teoria de Martins (2003) e de como se 

deve analisar e considerar para utilizar urn ou outro criterio.Um dos cuidados que 

deve-se levar em consideragao e que somente os custos comuns aos produtos 

devem ser rateados. E este e urn dos motivos que nao deve-se utilizar o mesmo 

criteria para todos os itens do estudo. 

Os criterios de rateio utilizados para o estudo apenas estao sendo utilizados 

por se tratar de urn estudo de multiprodutos e para que se tenha o valor mais 

proximo da Realidade. 

0 estudo de caso aplica-se ao custo de capital proprio aplicado a cada 

produto e com isso ja temos o primeiro valor a ser rateado que e o capital proprio 

aplicado a cada produto o qual na apuragao dos calculos foi utilizado o criteria de 

lucratividade e volume de vendas. 

Com este criteria o investimento total que tern o valor de R$ 432.804,00 e tal 

investimento fora distribufdo aos produtos que ficaram nesta ordem o Alcool 

participando com 50,37% dos investimentos no valor de R$ 174.670,21 sendo que 

neste total e adicionado o valor de investimento em uma Bomba de abastecimento 

igual a R$ 21.500,00 obtendo urn total de capital lnvestido de R$ 217.670,21, ja a 

Gasolina teve sua participagao urn pouco menor que a do Alcool e ficou com o 

percentual de 28,99% do capital aplicado, investimento este com valor de 

R$ 100,539,83 e adicionado o valor de uma bomba de abastecimento com valor de 

R$ 21.500,00 e o total do investimento de capital no item Gasolina ficou em 

R$ 122.039,83 e no item Diesel o qual ficou com a participagao de 20,64% do 

capital os valores desta forma o capital aplicado c no valor de R$ 71.593,87e 

somado o valor de investimento em duas bombas de abastecimento de valor 

R$ 43.000,00 totalizando assim os investimentos de capital no valor de 

R$ 114.593,97 sendo estes os Capitais totais por item e onerosos de remuneragao 

por sua aplicabilidade. 

Deve-se ressaltar que o item Diesel obteve uma parcela menor na 

contribuigao do Capital aplicado em instalag6es e no geral de investimentos por 

tratar-se do item com menor lucratividade bruta porem cabe uma (mica ressalva pois 
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o item tern duas bombas de abastecimento o que dobra seu investimento em 

bombas se comparado aos demais itens e por esta questao nao foi rateado estes 

custos de Bombas cada produto ficou com seu custo. 

Nos custos com fretes para urn rateio mais justa fora adotado o criteria de 

volume ja que esta totalmente ligado ao volume de litros transportado de cada item , 

nesta distribuic;ao o Diesel foi o item que ficou com a maior participac;ao onde a fatia 

que lhe cabe ao custo com frete e de 55,67o/o com valor de R$ 2.326,80 o segundo 

maior item foi o Alcool que participou com 24,86°/o como valor de R$ 1.039,26 e a 

Gasolina ficou com a parcela de 19,47°/o dos fretes no valor de R$ 813,94 

totalizando os custos com fretes no valor de R$ 4.180,00. 

Outro item que adotou-se como criteria de distribuic;ao o de volume de litros 

vendidos foi o de consumo de energia eletrica variavel ou seja a energia consumida 

por bombas de abastecimento onde os percentuais ficaram iguais os da conta frete 

sendo o diesel com 55,67°/o e valor de R$ 278,33 o alcool com 24,86°/o com valor de 

R$ 124,31 e a Gasolina com 19,47°/o com valor de R$ 97,36 totalizando os custos 

com energia eletrica variavel no valor de R$ 500,00. 

Todos os demais custos e despesas que estejam ligados a somente urn 

produto encontram-se distribuidos de acordo com o criteria de lucratividade onde os 

itens tern suas participac;6es em 50,37°/o o Alcool, 28,99°/o a Gasolina e 20,64o/o o 

Diesel. 

A tabela a seguir mostra o primeiro valor a ser distribuido que foi o de capital 

proprio aplicado a cada produto. Ficando distribuido com 50,37°/o do capital aplicado 

para o Alcool , a Gasolina com 28,99°/o eo diesel com 20,64°/o. 

Tabela 29: Rateio do Capital Aplicado. 

/1' ' xxN '( )£ ,i',', Rateio de CapitaJ Aplicado )' : )ft,,,,;"g, . .;', 
. "'" ' 

X 

Produto •,•, ? / Participa~ao *' Capital Aplicado Bombas de abasl · Total Apllc. 
Alcool 50 ,37% 174.670,21 21 .500,00 196.170,21 
Gasolina 28 ,99% 100.539,83 21.500,00 122.039,83 
Diesel 20,64% 71.593,97 43.000,00 114.593,97 
Total de Capital aplicado ,.,,X. {h''' X 346.804,00 86.000,00 432.804 00 
Custo de Capital Proprio 

. 
05% 2.164,02 

Custo de Oportunidade \ '''"'' ' ,, ·' .,,, ''(• 1. ,2% .;\. k. ' 5.193,65 

No quadro 30 a seguir em anexo visualizam-se os volumes de venda por 

produto e ainda a lucratividade bruta apurada por item onde se percebe o Iuera bruto 

do Alcool com valor apurado de R$ 19.879,97, a Gasolina com seu Iuera bruto de 

R$ 11.442,87 e o Diesel que apresenta seu Iuera bruto no valor de R$ 8.148,42 

totalizando urn Iuera bruto de R$ 39.471 ,25. 
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Tabela 30: Volume de Vendas. 

Ao do · ntros YMiCif$to\ uriit~rlo ' I Custo total I' 1%%\iM&Naf, Ven unit '1<l '. Valor venda·;T otaJ ;; '·•Lucro Brute 
AI cool 52.746 o,91 I 48.093,80 I 1,29 67.973,77 19.879,97 

Gasolina 41 .310 2,07 I 85.627,37 I 2,35 97.070,24 11.442,87 
Diesel 118.093 1,66 1 196.034,381 1,73 204.182,80 8.148,42 

" •<.MY<l '\ . "42 Totllli ii>£1 , ,.,,,,nNMHiJf 'tit \l)i 212.149/ :}/ 3~;7~5,S5 ,dNllitiMl\\t:'· d4Mib¥ ., 3~~,a2o•·et ·.,ki&;;;.39.471,2S 

0 quadro de folha de pagamento exige uma explicac;ao mais detalhada de 

varios itens e urn ponto interessante a citar e que todos OS 10 funcionarios do posto 

recebem adicional de periculosidade, pois existe varios riscos em urn posto de 

combustiveis urn deles e o de explosao, em convenc;ao coletiva foi acordado que 

todos os funcionarios de postos de combustiveis recebem uma cesta basica no valor 

de R$ 130,00 e este valor no caso do posto X e repassado em dinheiro, na questao 

de encargos foi calculado o valor de urn indice para multiplicar o salario base, para 

a criac;ao deste indice estaremos adicionado a tabela de detalhamento e 

composic;ao dos 56,60°/o abaixo da tabela de folha de pagamento. 

Tabela 31 : Quadro de funcionarios. 

Quadro de Funcionarios 

Qtd.e '" ·• :i:\VC:!Is~ basi.ca ' 
Caixas 2 260,00 1.540,00 462 ,00 

Frentista 780 ,00 3.900,00 1.170,00 
Gerente 130,00 1.200 ,00 360,00 
Vigilante 130,00 470,00 141 ,00 

"' • Total ·.···· ...•.. :. + ..... 2.133,00 
Totllll Salaries+ Encargos + beneficios 15.774,08 .. ,.t ~<'' !'•> 

TotaL 
salario+ 'f• 

perlculosidad&: 
2.002,00 
5.070,00 
1.560,00 
611 ,00 

' 9.243,00 .. ;•.:·• 

Encargos 

56,6Q0.4 
1.133,03 
2.869,37 
882,88 
345,80 

'': 5.231 ,08 

No quadro a seguir contem o detalhamento do que contempla os 56,60°/o 

adicionado como os calculos de 1/12 avos de 13° salario e de 1/3 de ferias , alem 

dos encargos de INSS, FGTS, Seguro acidente de trabalho. 



13° Sahirio 

Ferias 

Tabela 32: Demonstrativo de encargos de Folha. 

INSS 

FGTS 

SESI, SESC 

Salario Educac;ao 

INCRA 

SENAI, SENAC 

Seguro Acidente de Trabalho (medio) 

Sebrae 

Adicional SENAI 

37% de encargos sobre 13° Salario 

Descri~ao 

1/3 Constitucional de Ferias 

Abono Pecuniario 

37% de encargos sobre Ferias 

Total de Encargos sobre Salario Nominal 

Anexo quadro de Rateio de fretes: 

Tabela 33: Demonstrativo de Rateio de Frete. 

Diesel ' 
Total 

20,00% 

8,50% 

1,50% 

2,50% 

0,20% 

1,00% 

3,00% 

0,60% 

0,20% 

8,33% 

3,12% 

% 

2,78% 

2,78% 

2,09% 

59 

37,50% 

11,45% 

Total 

7,65% 

56,60% 




