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O ateliê Moda Alta Costura Ltda. Produz e vende duas peças
dos 5 modelos de vestidos nos tamanhos (P, M, G) em
determinado período para tanto consome os seguintes de
materiais:
Tecido de algodão → 10m ao preço de R$ 30,00 cada metro
Tecido de seda → 10m ao preço de R$ 50,00 cada metro
Aviamento (linha, agulha, botões, etc.) ao preço de R$100,00
Mão de Obra direta: Estilista / Costureiro: R$ 3.000,00
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Sabendo que sobre o preço de venda:
Custos e despesas fixas do  ateliê equivalem a 10%;
Tributos (ICMS, PIS, Cofins, etc.)  30%
Lucro desejado    50%
Pede-se:
a) Calcular o custo unitário por vestido.
b) Preço de venda
c) Calcular a Margem de Contribuição unitária.
d) Qual é a quantidade mínima de vestidos que o ateliê precisa 

vender para que não dê prejuízo?
e) Com a venda de 20 vestidos o ateliê terá lucro ou prejuízo?



O ateliê Moda Alta Costura Ltda. Produz e vende duas peças dos 5 modelos de vestidos
nos tamanhos (P, M, G) em determinado período para tanto consome os seguintes de materiais:
Tecido de algodão → 10m ao preço de R$ 30,00 cada metro
Tecido de seda → 10m ao preço de R$ 50,00 cada metro
Aviamento (linha, agulha, botões, etc.) ao preço de R$100,00
Mão de Obra direta: Estilista / Costureiro: R$ 3.000,00

a) CUSTO UNITÁRIO
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O ateliê Moda Alta Costura Ltda. Produz e vende duas peças dos 5 modelos de vestidos
nos tamanhos (P, M, G) em determinado período para tanto consome os seguintes de materiais:
Tecido de algodão → 10m ao preço de R$ 30,00 cada metro
Tecido de seda → 10m ao preço de R$ 50,00 cada metro
Aviamento (linha, agulha, botões, etc.) ao preço de R$100,00
Mão de Obra direta: Estilista / Costureiro: R$ 3.000,00
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O ateliê Moda Alta Costura Ltda. Produz e vende duas peças dos 5 modelos de vestidos
nos tamanhos (P, M, G) em determinado período para tanto consome os seguintes de materiais:
Tecido de algodão → 10m ao preço de R$ 30,00 cada metro
Tecido de seda → 10m ao preço de R$ 50,00 cada metro
Aviamento (linha, agulha, botões, etc.) ao preço de R$100,00
Mão de Obra direta: Estilista / Costureiro: R$ 3.000,00

b) Preço De Venda

c) Margem de Contribuição Unitária
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O ateliê Moda Alta Costura Ltda. Produz e vende duas peças dos 5 modelos de vestidos
nos tamanhos (P, M, G) em determinado período para tanto consome os seguintes de materiais:
Tecido de algodão → 10m ao preço de R$ 30,00 cada metro
Tecido de seda → 10m ao preço de R$ 50,00 cada metro
Aviamento (linha, agulha, botões, etc.) ao preço de R$100,00
Mão de Obra direta: Estilista / Costureiro: R$ 3.000,00
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O ateliê Moda Alta Costura Ltda. Produz e vende duas peças dos 5 modelos de vestidos nos tamanhos (P, M, G)
em determinado período para tanto consome os seguintes de materiais:
Tecido de algodão → 10m ao preço de R$ 30,00 cada metro
Tecido de seda → 10m ao preço de R$ 50,00 cada metro
Aviamento (linha, agulha, botões, etc.) ao preço de R$100,00
Mão de Obra direta: Estilista / Costureiro: R$ 3.000,00

d) Produção mínima ou Ponto de equilíbrio

e) Com a venda de 20 vestidos terá lucro ou prejuízo
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O ateliê Moda Alta Costura Ltda. Produz e vende duas peças dos 5 modelos de vestidos nos tamanhos (P, M, G)
em determinado período para tanto consome os seguintes de materiais:
Tecido de algodão → 10m ao preço de R$ 30,00 cada metro
Tecido de seda → 10m ao preço de R$ 50,00 cada metro
Aviamento (linha, agulha, botões, etc.) ao preço de R$100,00
Mão de Obra direta: Estilista / Costureiro: R$ 3.000,00
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O empresa Artesã Produções Ltda. Produz e
vende 500 ramalhete em EVA em determinado período
para tanto utilizou seguintes de materiais:

EVA 100 folhas ao preço de R$ 4,30 cada folha
Arame 10m ao preço de R$ 2,00 cada metro
Outros materiais (cola, etc.) ao preço de R$50,00
Mão de Obra direta: Artista / Artesã: R$ 2.000,00
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Sabendo que sobre o preço de venda:
Custos e despesas fixas da artesã equivalem a 10%;
Tributos (Simples nacional)   → 4,5%
Lucro desejado     → 50%
Pede-se:
a) Calcular o custo unitário por ramalhete.
b) Preço de venda
c) Calcular a Margem de Contribuição unitária.
d) Qual é a quantidade mínima de ramalhete que a artesã precisa 

vender para que não dê prejuízo?
e) Com a venda de 150 ramalhete a artesã terá lucro ou prejuízo?
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O empresa Artesã Produções Ltda. Produz e vende 500 ramalhete em EVA em determinado período
para tanto utilizou seguintes de materiais:

EVA 100 folhas ao preço de R$ 4,30 cada folha
Arame 10m ao preço de R$ 2,00 cada metro
Outros materiais (cola, etc.) ao preço de R$50,00
Mão de Obra direta: Artista / Artesã: R$ 2.000,00

a) Custo Unitário



135

O empresa Artesã Produções Ltda. Produz e vende 500 ramalhete em EVA em determinado período
para tanto utilizou seguintes de materiais:

EVA 100 folhas ao preço de R$ 4,30 cada folha
Arame 10m ao preço de R$ 2,00 cada metro
Outros materiais (cola, etc.) ao preço de R$50,00
Mão de Obra direta: Artista / Artesã: R$ 2.000,00



136

O empresa Artesã Produções Ltda. Produz e vende 500 ramalhete em EVA em determinado período
para tanto utilizou seguintes de materiais:

EVA 100 folhas ao preço de R$ 4,30 cada folha
Arame 10m ao preço de R$ 2,00 cada metro
Outros materiais (cola, etc.) ao preço de R$50,00
Mão de Obra direta: Artista / Artesã: R$ 2.000,00

b) Preço de Venda (PV)

c) Margem de Contribuição Unitária (Mcun)
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O empresa Artesã Produções Ltda. Produz e vende 500 ramalhete em EVA em determinado período
para tanto utilizou seguintes de materiais:

EVA 100 folhas ao preço de R$ 4,30 cada folha
Arame 10m ao preço de R$ 2,00 cada metro
Outros materiais (cola, etc.) ao preço de R$50,00
Mão de Obra direta: Artista / Artesã: R$ 2.000,00
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O empresa Artesã Produções Ltda. Produz e vende 500 ramalhete em EVA em determinado período
para tanto utilizou seguintes de materiais:

EVA 100 folhas ao preço de R$ 4,30 cada folha
Arame 10m ao preço de R$ 2,00 cada metro
Outros materiais (cola, etc.) ao preço de R$50,00
Mão de Obra direta: Artista / Artesã: R$ 2.000,00

d) Ponto de Equilíbrio

e) Com a venda de 150 ramalhetes terá lucro ou prejuízo?: .....



139



140

Ramalhetes 
disponíveis
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Artesã: Amiga dos estilistas Nathan 

Ramalhetes disponíveis
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Atividade
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Atividade
Folha Pagto da produção
R$12.000,00
a) Custo Unitário?

b) Margem de Contribuição 
Unitária

c) Ponto de Equilíbrio?

d) Tem lucro ou prejuízo?
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Preço é a quantia em dinheiro que
se cobra por um produto ou
serviço.

É a soma de todos os valores que
os consumidores trocam pelos
benefícios de obter ou utilizar um
produto ou serviço.
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DESPESA

O que é custo e o 
que é despesa?

Custos X Despesas
• Custo  gasto consumido na

produção de bens.
• Ex.: consumo de matéria-prima,    

mão de obra etc.
• Despesagasto com bens/serviços com 

objetivo de gerar uma receita.
• Ex.: despesas com publicidade, com vendas, despesas 

administrativas etc.

Gasto na fábrica (produção)
Gasto no escritório  (administração)

CUSTO 



Margem de Contribuição
Conceito: É definida como sendo a diferença entre as vendas 
e os gastos (custos e despesas) variáveis.
Expressão matemática                    MC = V - CDV
Onde:
MC = Margem de Contribuição
V = Vendas
CDV= Custos e Despesas Variáveis
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Ponto de Equilíbrio
É o volume em que as receitas totais igualam-se aos custos totais de 
um mesmo período considerado.

No ponto de equilíbrio, a empresa consegue absorver todos os seus 
custos fixos e variáveis até aquele ponto.

A partir desse nível, o empreendedor começa a gerar lucro, abaixo 
desse nível a empresa opera com prejuízos. 

Vamos analisar no gráfico
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Gráfico do Ponto de Equilíbrio

149


