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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.
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Nessa aula, evidenciaram-se os efeitos dos custos fixos na organização. Por um
lado, eles apresentam uma relação direta com o ponto de equilíbrio da empresa,
ou seja, quanto maiores forem os custos fixos, maior será a quantidade de
unidades que a empresa terá que produzir e vender para “equilibrar” os gastos,
sem apresentar prejuízo ou lucro. Uma unidade vendida acima do ponto de
equilíbrio representa uma situação de lucro para a empresa, assim como uma
unidade vendida abaixo do ponto de equilíbrio representa prejuízo. Por outro
lado, a presença de custos fixos na empresa apresenta uma perspectiva de
efeito multiplicador nos resultados, derivado dos ganhos de escala obtidos nas
variações das vendas. É importante salientar que, independentemente da
situação considerada, quanto maiores forem os custos fixos, maior será o risco
operacional da organização.
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1. Assinale V se a assertiva for verdadeira ou F caso for falsa.
( ) O ponto de equilíbrio representa a quantidade que a cooperativa deve
vender para obter o resultado máximo.
( ) Os custos fixos são os responsáveis pelos graus de alavancagem presentes na
empresa.
( ) Quanto maior a margem de contribuição, menor será o ponto de equilíbrio
de um produto.
( ) O grau de alavancagem operacional relaciona a variação na sobra ope-
racional em relação à variação na receita.
( ) O grau de alavancagem total de uma empresa não apresenta relação com o
seu risco.


