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Compreender de que forma os custos fixos influenciam no ponto de
equilíbrio e nos graus de alavancagem operacional, financeira e total.
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Ponto de Equilíbrio (PE) é o ponto em que o valor das vendas permite a cobertura
dos custos fixos e variáveis. Para se estudar o ponto de equilíbrio da cooperativa,
deve ser adotado um conjunto de procedimentos denominados análise de
custo/volume/sobra.
No PE, os custos totais são iguais à receita total da cooperativa, ou seja, não há
sobras nem perdas operacionais no período considerado.
A análise do PE permite abordar a seguinte questão: quantas unidades deverão ser
produzidas e vendidas para que a cooperativa opere sem margem de sobras ou
prejuízos no período?
Outras denominações para PE – ponto de igualação, neutro, ruptura, crítico,
nivelamento ou break-even-point.
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O PE de uma cooperativa representa o ponto zero em termos de
resultado, ou seja, abaixo desse nível ou volume de quantidades
demandadas, a organização irá operar com perdas (prejuízo); acima
desse ponto, ocorrerão sobras (lucro) no período (Figura 5.1).
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Figura 5.1: Ponto de equilíbrio
Fonte: CTISM, adaptado do autor
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Os elementos envolvidos na análise do PE são:
a) As quantidades produzidas e vendidas e os respectivos preços,

determinantes das receitas de vendas.
b) Os custos e despesas variáveis e fixos.

Os custos e as despesas variáveis são aqueles cujo valor total
aumenta ou diminui direta e proporcionalmente com as flutuações
ocorridas na produção e vendas.
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Consumo de matérias-primas e de outros materiais de produção,
energia industrial, materiais de embalagem, fretes, comissões sobre
vendas, impostos e contribuições calculados sobre o faturamento,
etc.
Os custos e as despesas fixas são os que permanecem constantes
dentro de certo intervalo de tempo, independentemente das
variações ocorridas no volume de produção e nas vendas durante
esse período.
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Salários e encargos sociais dos supervisores e de outros funcionários
da área industrial, despesas com depreciação calculadas linearmente,
despesas financeiras, leasing, aluguéis, imposto predial, iluminação,
etc.

O PE dado em receita de vendas pode ser determinado pela seguinte
equação:
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Onde: CF = custo fixo
%MB = margem de contribuição total percentual

O PE em unidades é calculado em função da margem de contribuição 
unitária.

Onde: p = preço de venda unitário
v = custo variável unitário
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Quando a cooperativa operar com mais de um produto ou serviço, o cálculo do
PE será válido somente se:

• Todos os produtos apresentarem idênticos valores nas suas margens de
contribuição unitárias; ou
• As taxas das margens de contribuição unitárias forem iguais para todos os
produtos; ou
• A participação da receita de vendas de cada produto permanecer constante
em qualquer nível de atividade.
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Tabela 5.1: Ponto de equilíbrio operacional de uma 
cooperativa que fabrica dois produtos

O ponto de equilíbrio em quantidades é dado por:
PE = 40.000/4 = 10.000 unidades

Tabela 5.1: Ponto de equilíbrio operacional de uma cooperativa que fabrica 
dois produtos

Valores (em R$)                                                  Produto A                                                   Produto B

Preços unitários de venda (p)                            6,00                                                                12,00
Custos variáveis unitários (v)                             2,00                                                              8,00
Margem de contribuição (p – v)                       4,00                                                                       4,00
Custos operacionais fixos (CF)                      40.000,00                                                                40.000,00
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Como resultado, tem-se que essa cooperativa precisa vender no
mínimo 10.000 unidades de seus produtos para cobrir seus custos
totais (fixos e variáveis).
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A alavancagem resulta do uso de ativos de recursos de custo fixo para aumentar
os retornos aos proprietários da organização.
Há alavancagem quando as variações (aumento/redução) no resultado da
cooperativa (sobra bruta ou sobra líquida) são maiores do que as variações nas
vendas. A alavancagem, portanto refere-se a um efeito propulsor no resultado,
em função do ganho de escala obtido na maior absorção dos custos fixos.
Geralmente, aumentos na alavancagem resultam em um crescimento no retorno
e no risco, ao passo que diminuições na alavancagem resultam em uma
diminuição no retorno e no risco.
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Há três tipos de alavancagem: operacional, financeira e combinada ou
total. A alavancagem operacional ocorre na presença de custos
operacionais fixos, podendo ser medida a partir dos efeitos que as
variações ocorridas nas vendas provocam sobre as sobras operacionais.
Por exemplo, se para uma variação de 10 % nas vendas houver uma
variação de 30 % nas sobras operacionais, diz-se que a cooperativa tem
um grau de alavancagem operacional igual a 3. Essa variação mais do
que proporcional (neste caso, três vezes maior) no resultado relativo ao
incremento na venda ocorre devido ao ganho de escala obtido nos
custos fixos.
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As despesas financeiras fixas (pagamento de juros) também constituem custos
fixos, porque dependem da composição das fontes de financiamento e não do
nível de produção e vendas. Dessa forma, a existência de despesas financeiras
fixas fará com que as flutuações do resultado operacional antes de juros e
impostos correspondam a variações mais que proporcionais no resultado
líquido, caracterizando efeitos de alavancagem financeira sobre os resultados.
Se não existem despesas financeiras, não haverá alavancagem financeira.
O efeito conjunto das alavancagens operacional e financeira é conhecido por
alavancagem total ou combinada. O grau de alavancagem total depende da
intensidade da resposta da sobra líquida a variações nas vendas.


