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RESUMO ANALÍTICO 

Este trabalho versa sobre a análise de rentabilidade através da margem de contribuição e 

tem por objectivo evidenciar como a margem de contribuição pode ser utilizada pelos 

gestores, na rentabilidade dos clientes, dos produtos, dos canais de distribuição e dos 

segmentos de mercado em que as empresas operam. 

O estudo está assente num referencial teórico que faz incursões nos principais conceitos 

conexos ao tema principal nomeadamente: análise custo – volume – resultado, métodos 

apuramento dos resultados na óptica da absorção e da contribuição, e a curva ABC. Na 

aplicação prática, procurámos utilizar alguns instrumentos de gestão nomeadamente o 

ponto de equilíbrio, apuramento dos resultados por segmentos de clientes, negócios e 

territórios de comercialização e a aplicação da curva de experiência ABC. 

O caso de estudo incide sobre a empresa nacional de moagem (Moave S.A) e restringe-

se ao plano de produção e embalagem através do pequeno ensaque. O processo de 

colecta de dados foi obtido directamente das informações fornecidas pela Direcção da 

empresa, nomeadamente os produtos a serem embalados, a estrutura de custos, o plano 

de produção, a capacidade máxima da máquina e o calendário de trabalho diário e 

mensal. 

Os resultados evidenciaram que a utilização da margem de contribuição como 

ferramenta de gestão, constitui um importante instrumento de análise e avaliação da 

rentabilidade dos produtos, dos clientes, dos canais de distribuição bem como dos 

territórios de comercialização. 

 

Palavras-Chave: Margem de contribuição; Rentabilidade; Segmentos de clientes, 

produtos, territórios de comercialização. 
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ABSTRACT 

This work focuses on the analysis of profitability through contribution margin and aims 

to highlight the contribution margin can be used by managers, in the profitability of 

customers, products, distribution channels and market segments in which companies 

operate.   

The study is based on the referential theoretical that makes inroads in key concepts 

related to the main topic, namely: cost analysis – volume – result, methods of clearance 

results in optical absorption and contribution, and ABC. In practice, we try to use some 

management tools in the balance, such as breakeven point, clearance of results by 

segments of customers, business and marketing territories and the application of 

experience curve ABC. 

The case study focuses on the national milling company (Moave s.a), and restricts itself 

to plan production and packaging through small bagging. The process of collecting data 

was obtained directly from the information provided by the management of the 

undertaking, in particular the products to be packed, the cost structure, the production 

plan, the maximum capacity of the machine and the daily work schedule and monthly.  

The results showed that the use of the contribution margin as a management tool 

constitutes an important instrument of analysis and assessment of the profitability of 

products, customers, distribution channels and marketing territories. 

 

Keywords: Contribution margin; Profitability; Segments of customers, products, 

marketing territories. 
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INTRODUÇÃO 

Os procedimentos de controlo e avaliação de desempenho das operações empresariais 

há muito têm sido considerados imprescindíveis para o alcance e manutenção da 

competitividade das Organizações. Principalmente, em mercados extremamente 

competitivos, a intervenção de concorrentes forçam a redução das margens de lucro, se 

os gestores não fundamentarem as suas decisões em controlos internos adequados, 

tornar-se-á cada vez mais difícil as empresas suportar as intervenções dos concorrentes 

no mercado em que actuam. 

Para debelar a tais dificuldades, é fundamental que os gestores tenham a disposição, 

relatórios de avaliação de desempenho das diversas áreas da empresa. Especialmente na 

área de vendas, cuja relevância para a continuidade das operações é inquestionável, cabe 

que sejam averiguados os diversos comportamentos dos diversos segmentos nos quais a 

entidade actua.  

Nas empresas comerciais que trabalham com uma gama diversificada de produtos em 

seu mix de comercialização e que possuem milhares de integrantes na sua carteira de 

clientes, a importância de contar com relatórios de gestão se acentua. Neste tipo de 

empresa assume relevância a urgência na obtenção de respostas a questionamentos 

acerca da rentabilidade de clientes, produtos, linhas, e territórios de vendas, no sentido 

de delinearem e direccionarem as decisões de cunho operacional, táctico e estratégico.    

Em decorrência desta realidade, este trabalho tem por objectivo evidenciar como a 

margem de contribuição pode ser utilizada pelos gestores, na análise de rentabilidade 

dos clientes, dos produtos, dos canais de distribuição e dos segmentos de mercado em 

que as empresas operam. Para isso, após apresentar breve revisão da literatura acerca do 

conceito “margem de contribuição”, discorre-se a importância de analisar o desempenho 

dos diversos segmentos de mercado através de um estudo de caso na empresa nacional 

de moagem (Moave S.A). 

A questão que se propõe no estudo é: De que forma a margem de contribuição poderá 

constituir numa poderosa ferramenta de gestão estratégica, visando a análise da 

rentabilidade e a optimização do resultado económico da empresa?  
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Objectivo do trabalho  

Este trabalho tem por objectivo evidenciar como a margem de contribuição pode ser 

utilizada pelos gestores, na rentabilidade dos clientes, dos produtos, dos canais de 

distribuição e dos segmentos de mercado em que as empresas estão inseridas. 

Este objectivo geral será operacionalizado em objectivos específicos, aos quais se 

relacionam com as questões do estudo, conforme se pode observar no quadro abaixo 

Caracterizar margem contribuição

Caracterizar margem bruta

Descrever e desenvolver os 

diversos tipos de rentabilidade

Debruçar sobre custos directos e indirectos;

 custos fixos e variáveis;

Preço de Venda e Custo Variável Unitário Constantes. 

Composição dos Custos Operacionais

Ponto de Equilíbrio e da Análise de Contribuição. Produtos Múltiplos; Incerteza

Inconsistência do Horizonte de Planeamento

Demonstrar os vários modelos alternativos Apuramento dos resultados na lógica de absorção

de apuramento dos resultados Apuramento dos resultados na lógica de contribuição

Da margem de contribuição residual ao Eva 

Rentabilidade por segmentos

Rentabilidade dos clientes

Rentabilidade dos produtos

Rentabilidade dos canais de distribuição

Demonstrar a distinção entre os dois conceitos

Caracterizar Rentabilidade

Caracterizar custo-volume-resultado

OBJECTIVOS ESPECIFICOS TEMAS A DESENVOLVER

Demonstrar limitações da Análise do 

Demonstrar as rentabilidades especifícas do estudo

Fonte: Autor 
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Estrutura do Trabalho 

De forma a responder ao problema de pesquisa proposto, este trabalho encontra-se 

estruturado em cinco secções, a saber: (1) Introdução; (2) Metodologia utilizada; (3) 

Fundamentação Teórica; (4) Análise ao estudo de caso Moave, S.A; (5) Considerações 

finais. 

1. Na primeira secção procuramos demonstrar a pertinência do tema do estudo com 

a actual realidade empresarial que as empresas da era contemporânea se 

deparam. Para tal, propomos responder a uma pergunta de partida que servirá de 

mote para a realização deste trabalho. 

2. Com o fito de focar e facilitar a compreensão do trabalho, dedicamos uma 

secção para explanar o método de pesquisa utilizada para a elaboração do 

mesmo. 

3. Tendo em conta que todo o trabalho de cariz científico carece de uma 

sustentação teórica, procuramos explanar os principais conceitos conexos ao 

tema de forma a dotar a análise dos resultados do estudo de caso de um maior 

rigor e credibilidade possível. 

4. Para a realização da componente prática do trabalho, elegemos como caso de 

estudo, a empresa nacional de moagem (Moave S.A). Trata-se de uma empresa 

industrial e comercial, trabalha com um mix de produtos diferenciado, dispõe de 

vários canais de distribuição e territórios de comercialização. A escolha recaiu 

sobre a referida empresa, por esta se enquadrar no objectivo pretendido com o 

estudo.  

5. No capítulo concludente, procuramos tecer algumas considerações finais ao 

trabalho, procurando por um lado responder a pergunta de partida, bem como 

comentar as principais conclusões emanadas do referido trabalho, sem descurar 

uma pequena menção as limitações que deparamos com a realização do mesmo. 
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Metodologia 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (Michaelis, 1998, p. 842), método é 

um “conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcançar um fim e 

especialmente para chegar a um conhecimento científico...” e metodologia é o “estudo 

científico dos métodos”. 

O método científico, por sua vez, é efectivado pela pesquisa, que é definida por Marconi 

& Lakatos (1996, p. 15) como “um procedimento formal, com método de pensamento 

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se 

conhecer a realidade ou para se descobrir verdades parciais”. 

Percebe-se que o objectivo fundamental de uma pesquisa é descobrir respostas para 

problemas, mediante o emprego de métodos científicos. 

Segundo Cervo & Bervian (1996, p. 46), “as técnicas em uma ciência são os meios 

correctos de executar as operações de interesse de tal ciência. O treinamento científico 

reside, em grande parte, no domínio destas técnicas”. 

E ainda ressaltam que 

o conjunto destas técnicas gerais constitui o método. Portanto, 

métodos são técnicas suficientemente gerais para se tornarem 

procedimentos comuns a uma área das ciências ou a todas as 

ciências. 

Ainda segundo os autores, existe um método fundamentalmente idêntico para todas as 

ciências, que compreende um número de procedimentos ou operações científicas 

levadas a efeito em qualquer tipo de pesquisa.  

 

 

 

 



5 

 

Enfoque Descritivo – Exploratório 

Do ponto de vista metodológico, este trabalho reveste-se de um carácter descritivo 

exploratório, apoiado num estudo de caso. A escolha do método deu-se pela necessidade 

e interesse de focar a compreensão dos fatos, embora sua utilização não permita 

generalizações. Para obtenção e análise dos dados apurados foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica, que se baseou na literatura sobre Contabilidade de gestão; e a pesquisa 

documental, que utilizou dados concretos fornecidos pela Direcção da empresa 

pesquisada. 

Para Marconi & Lakatos (1996, p. 77), os estudos exploratórios - descritivos  

são estudos exploratórios que têm por objectivo descrever 

completamente determinado fenómeno, como por exemplo o 

estudo de um caso para o qual são realizadas análises 

empíricas e teóricas. Podem ser encontradas tanto descrições 

quantitativas e/ou qualitativas quanto acumulação de 

informações detalhadas como as obtidas por intermédio da 

observação participante. 

O estudo de caso é uma metodologia de investigação particularmente apropriada quando 

procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 

nos quais estão simultaneamente envolvidos factores. Yin, afirma ainda que este método 

é adequado quando pretendemos definir os tópicos de investigação de forma abrangente, 

quando queremos considerar a influência do contexto de ocorrência do fenómeno em 

estudo e quando queremos socorrermo-nos de múltiplas fontes de evidências. 

O Estudo de Caso tem tido um uso extensivo na pesquisa social, seja nas disciplinas 

tradicionais, como a Psicologia, seja nas disciplinas que possuem uma forte orientação 

para a prática como a Administração, além de ser usado para a elaboração de teses e 

dissertações nestas disciplinas.  

 



6 

 

CAPITULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Independentemente da estratégia de custo adoptada pela empresa, o mercado é o grande 

responsável pela fixação dos preços, e não os custos dos produtos, e por isso a boa 

gestão de custos tem seu grande objectivo na maximização dos lucros. Para Nagle e 

Holden (2003), a compreensão adequada dos custos das organizações proporciona 

tomadas de decisões correctas quanto à continuação ou não de determinada linha de 

produtos. De acordo com os autores, os custos não devem determinar o preço a ser 

praticado, apesar de exercerem um papel fundamental na formulação das estratégias de 

comerciais, visto que o custo de produção influencia substancialmente na escolha do 

produto e quantidades a serem produzidas.  

Neste estudo são enfatizadas aplicações do conceito de margem de contribuição, cuja 

compreensão escorreita é curial. Por isso, buscou-se na literatura pertinente o 

entendimento de alguns autores sobre o tema em apreço. 

 

Margem de Contribuição é quanto sobra para a empresa pagar despesas fixas e ter lucro, 

pode ser chamado de Ganho Bruto sobre as vendas. Mostra para o empresário a receita 

que sobra das vendas para que a empresa possa pagar suas despesas fixas e gerar lucro.  

MC = RV- (CD-DD) 

Onde:  

MC – Margem de Contribuição  

RV – Receita Total de Venda  

CD – Custos Directos  

DD – Despesas Directas  

Kaplan e Atkinson (1989, p. 31) salientam que a diferença entre o preço e o custo 

variável por unidade é conhecida como a Margem de Contribuição por unidade, e que o 

resultado da multiplicação da margem de contribuição unitária pelo número de unidades 

vendidas é geralmente denominado como Margem de Contribuição total. 
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Horngreen, Foster e Datar (2000) definem margem de contribuição como a receita 

subtraída de todos os custos que variam com relação ao nível de actividades. A Margem 

de Contribuição Média é representada pela margem de contribuição total, pois considera 

tudo o que é vendido. Sabe-se que existem nas empresas produtos e serviços com 

preços, custos e despesas diferentes uns dos outros, por isso, é de suma importância o 

apuramento da margem de contribuição de cada produto ou serviço. Neste sentido a 

definição do custo directo ou indirecto de cada produto ou serviço, assume particular 

relevo. Segundo Leone (1997, p. 49): 

Os custos directos são aqueles custos (ou despesas) que podem 

ser facilmente identificados com o objecto de custeio. São os 

custos directamente identificados a seus portadores. Para que 

seja feita a identificação não há necessidade de rateio. 

 

Os custos indirectos são aqueles custos que não são facilmente 

identificados com o objecto do custeio. Às vezes, por causa da 

sua não relevância, alguns custos são imputados aos objectos do 

custeio através de rateios. Neste caso, adoptando o rateio, os 

custos serão considerados indirectos. 

1.1 Margem de Contribuição vs Margem Bruta 

Margem de contribuição foi definida como a diferença entre o preço de venda e todas as 

despesas variáveis. É usual encontrar um índice de contribuição ou um índice de custos 

variáveis, definido como as despesas variáveis divididas pelas vendas. Assim, um índice 

de margem de contribuição de 20% quer dizer que o índice de custos variáveis é de 

80%. 

A maior confusão de termos gira em torno da distinção da margem de contribuição e 

margem bruta. 
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Enquanto a margem de contribuição resulta do cálculo das vendas com relação aos 

custos variáveis, a margem bruta refere-se às vendas com relação ao custo dos produtos 

vendidos. 

As seguintes comparações mostram as semelhanças e diferenças entre a margem de 

contribuição e a margem, bruta. 

Apuramento margem contribuição Valores

Preço venda 0,50

(-) custos variáveis (0,40)      

(=) margem de contribuição 0,10  
                   Fonte: Revista UP-TO-DATE – Nº256  

 

Se considerarmos que a empresa tem um único produto e que ela vendeu apenas um 

produto também em um determinado período, teremos: 

 

Apuramento margem bruta Valores

1. Receita vendas 0,50

2.(-) Custos variáveis (0,40)      

3.Margem de contribuição 0,10

4. Custos fixos (0,03)      

5.Lucro bruto (margem bruta) 0,07

6.Margem bruta % 0,14  
                   Fonte: Revista UP-TO-DATE – Nº256 

 

 

Como vimos, a margem bruta considera os custos fixos em seus cálculos, enquanto a 

margem de contribuição contempla apenas os custos variáveis. 

A referida margem de contribuição representa um importante indicador no que diz 

respeito aos produtos mais rentáveis, porém, acaba não considerando a totalidade dos 

custos fixos. Ela tem grande importância na composição, por exemplo, quando se refere 

a um mix de produtos com mudanças decorrentes de variações na demanda do mercado.  

Para se chegar ao resultado, que pode ser o lucro da empresa, necessita-se deduzir os 

Custos Fixos da Margem de Contribuição Total, que nada mais é que a Margem de 

Contribuição Unitária multiplicada pela quantidade vendida e adicionada a dos demais, 

conforme explica Martins (2003). 
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Então, para se basear em quais produtos que deverão ser dispendidos a maior força de 

vendas da empresa basta verificar quais tem maior margem de contribuição por unidade. 

Martins (2003, p. 180) ainda destaca que dessa forma: 

 [...] não existe „Lucro‟ por produto, mas sim Margem de 

Contribuição; os Custos Fixos são deduzidos da soma de todas 

as Margens de Contribuição, já que de facto não pertencem a 

este ou àquele produto, e sim ao global. 

Cobrindo os custos variáveis, qualquer aumento do volume de vendas melhora o 

resultado. Diante disso pode-se dizer que o melhor produto é o que traz maior margem 

de contribuição. Pode-se considerar que a margem de contribuição é o elemento 

fundamental para a tomada de decisões, principalmente, a curto prazo. 

Nenhum produto ou serviço deverá apresentar margem de contribuição que não 

contribui, ou seja, quando o valor do preço de venda é inferior à soma dos valores de 

despesas variáveis e dos custos variáveis, não contribuindo para o pagamento das 

despesas fixas e gerar lucro. A margem que não contribui pode ser aceitável em uma 

empresa quando estiver relacionada a alguma estratégia promocional de vendas. Ainda 

assim, deve-se avaliar se as vendas de outros produtos, agregados ou não à promoção, 

apresentam margens de contribuição negativa (preço de venda inferior aos custos 

variáveis e despesas variáveis) de algum produto/serviço que esteja nesta condição 

(LOBRIGATTI, 2004).  

Ponte, Riccio e Lustosa (2007) destacam que a margem de contribuição normalmente é 

tratada de duas formas: unitária ou total. Sendo a margem de contribuição unitária 

representada pela diferença entre o preço de venda e a soma dos custos variáveis 

unitários de determinado produto/ serviço ou área que se queira custear. Já a margem de 

contribuição total é o resultado obtido pela multiplicação da margem de contribuição 

unitária pela quantidade vendida, demonstrando a contribuição total de determinado 

item, no resultado geral da empresa, a certo nível de venda.  
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A margem de contribuição, no conceito “Preço subtraído Custo Variável”, apresenta-se 

como mais apropriado indicador para medição de eficiência do mercado. É a parcela do 

preço que se acrescenta ao lucro ou prejuízo, não tendo a ver com o lucro médio depois 

de contabilizados todos os custos, mas com o lucro adicionado como resultante de uma 

venda adicional (NAGLE; HOLDEN, 2003). Quando o custo adicionado é constante 

para todas as unidades produzidas, é apropriado calcular a margem de contribuição 

percentual dos dados de vendas agregados. A fórmula a se aplicar é, conforme o mesmo 

autor:  

MC % = (MC/RV) x100 

Onde:  

MC % – Percentual da Margem de Contribuição  

MC – Margem de Contribuição  

RV – Receita de Venda  

De acordo com Nagle e Holden (2003, p. 31), a margem de contribuição percentual é 

uma medida da alavanca entre o volume de vendas de uma empresa e seu lucro.  

Estes autores destacam que a margem de contribuição indica a importância do volume 

de vendas como objectivo de marketing.  

Segundo Simon (2000 apud SANTOS, 2002, p. 86) decisão é resolver, determinar, 

emitir juízo, sentenciar sobre algo, e processo é o conjunto de passos e actos que se 

realizam para levar um facto a atingir o seu objectivo. Esclarece ainda que uma decisão 

não é algo estático resultante do acto de decidir, mas esse acto direcciona a acção para 

uma situação objectivada. Tomar uma decisão, mesmo simples, implica muito mais que 

o acto de decidir, trata-se de um processo que envolve o alerta para uma situação que 

requeira decisão e que pode ser um problema ou não, passando para estruturação de 

alternativas, até a escolha final da decisão englobando as acções para sua 

implementação.  
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Para Cogan (1999, p. 25), “Margem de contribuição é, pois, a diferença, para mais, 

entre o preço de venda e as despesas variáveis referentes às unidades vendidas”. Os 

produtos de maior margem de contribuição são considerados os mais rentáveis, 

apresenta valores que incidem em cada produto. 

Para Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 51):  

A margem de contribuição pode ser expressa como um montante 

total absoluto, um montante unitário absoluto, um índice e uma 

percentagem. O índice custo variável ou percentagem de custo 

variável é definido como todos os custos variáveis divididos 

pelas vendas. 

[...] as pessoas confundem as expressões 'margem de 

contribuição' e 'margem bruta'. A margem bruta (também 

chamada de 'lucro bruto') é o excesso das vendas sobre o custo 

dos produtos vendidos (isto é, o custo da mercadoria adquirida 

ou manufacturada e vendida). 

 

Para Hugues, Neves. & Rodrigues . (1999, p. 271 e 272):  

 

[...] entende-se por margem de contribuição bruta a diferença 

entre os proveitos e os custos variáveis directos. O principal 

argumento para avaliar um centro de resultados através da 

margem é de que os custos fixos não são controláveis pelo 

responsável, pelo que deve concentrar a sua atenção na 

maximização da diferença entre os seus proveitos e os custos 

variáveis que suporta. Este pressuposto não está totalmente 

correcto, na medida em que muitos dos custos fixos são – e 

podem ser – controlados pelo respectivo responsável, resultam 

do nível de recursos por si decididos. Diremos então que não é a 

natureza dos custos (variáveis ou fixos) que estão na base da sua 

contabilidade ou não pelo responsável operacional, mas sim o 
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exercício do poder de decisão sobre os meios que originaram 

esses custos. Neste sentido, os autores, não consideram a 

margem de contribuição como o critério mais adequado para 

avaliar o desempenho de um centro de resultados. 

 

O conceito de margem de contribuição advém do sistema de custeio directo. 

Caracteriza-se por atribuir ao objecto
1
 apenas os custos directos, ou seja, aqueles que 

lhe sejam inequivocamente atribuídos. De outra forma, os custos directos existem 

porque o seu objecto existe. A margem de contribuição corresponde à diferença entre os 

proveitos directos e os custos directos de determinado objecto. Centrando a análise na 

margem de contribuição de cada segmento, obtém-se bons indicadores de gestão, 

nomeadamente, quando se deve abandonar um produto/serviço ou acrescentar um novo 

produto, visto que ao fazê-lo de imediato se reflecte o impacto sobre os resultados da 

organização. 

 

1.1.1 Rentabilidade 

Em termos genéricos, Rentabilidade indica o percentual de remuneração do capital 

investido na empresa. A rentabilidade esperada para micro e pequenas empresas é de 

2% a 4% ao mês sobre investimento. 

Numa perspectiva de empresa a rentabilidade dos capitais investidos resulta, 

necessariamente, da combinação de vários factores, dos quais destacamos: factores de 

natureza operacional como a rentabilidade operacional das vendas, através da 

percentagem de evolução da margem que geram e o efeito da estrutura de custos fixos e 

operacionais, bem como a rotação e eficiência desses mesmos capitais; factores de 

natureza financeira, funcionando essa estrutura de capitais como alavanca do negócio, 

não podendo deixar de ter em conta os encargos financeiros que necessariamente terão; 

um outro factor importante é, sem dúvida, o efeito fiscal sobre a rentabilidade.  

                                                             

1 O objecto traduz todo o ente ou entidade sujeita a avaliação ou valorização (produto, matéria,centro de 

responsabilidade, serviço, mercado, etc). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Remunera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
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No presente estudo, focalizaremos a rentabilidade operacional das vendas, ancorado na 

análise da margem de contribuição 

1.2. Análise de custo – volume – resultado  

A diferença qualitativa essencial entre o longo prazo e o curto prazo é a de que o longo 

prazo pode ser definido como planeamento para alterações, enquanto o curto prazo 

implica a adaptação às alterações. Neste sentido, os recursos da empresa podem ser 

planeados a longo prazo para tirar vantagem da mudança de oportunidade, de modo que 

não só a sua estrutura possa ser alterada como também os seus objectivos. No curto 

prazo, contudo, é fixada a capacidade de produção da empresa, de maneira que a 

liberdade de acção da empresa fica limitada. 

O planeamento a curto - prazo, que é o assunto deste capítulo, considera o curso de 

acção mais desejável para alcançar um resultado planeado, dado que a capacidade de 

produção da empresa é relativamente fixa. A análise de custo – volume – resultado é um 

instrumento importante no planeamento a curto prazo, porque explora as inter - relações 

existentes entre as quatro principais variáveis: custo, rendimento, volume de produção e 

resultado.  

1.2.1 Aplicações da análise do custo – volume – resultado (c – v – r) 

Esta análise de c-v-r está no cerne do planeamento a curto prazo porque tem grande 

aplicação em toda uma série de problemas de decisão. Em vista da relação entre os 

custos e o volume de produção, o c-v-r ajuda a estabelecer a estratégia de determinação 

de preços. O c-v-r é também relevante para a selecção da melhor combinação de vendas 

quando uma empresa produz vários produtos diferentes. Neste caso é essencial escolher 

a combinação mais proveitosa dos diferentes produtos, tendo em conta os seus custos de 

produção e os preços que se poderão obter. Pode decidir-se adoptar uma combinação de 

vendas menos rentável, por exemplo, a fim de penetrar o mercado, ou para estabelecer 

uma posição mais forte num determinado mercado, do ponto de vista de vendas, e, em 

tal caso, o c-v-r permitirá à gestão avaliar o custo dessa estratégia, em termos de lucro 

perdido. Outra aplicação é, por exemplo, o estudo de produtos alternativos, a aceitação 
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de encomendas especiais, a selecção de canais de distribuição, a estratégia para penetrar 

um mercado estrangeiro e a alteração da disposição da instalação fabril. 

A análise c-v-r sublinha os padrões de comportamento do custo, a vários volumes de 

produção, como guia para a selecção de metas de lucro e a adopção de um politica de 

preços apropriada. Reunindo o comportamento das quatro variáveis num modelo de 

curto prazo, a análise do c-v-r fornece à gestão uma visão geral do processo de 

planeamento.  

1.2.2 A análise de custo e o planeamento do resultado 

A maneira como os custos respondem a uma variedade de influências tem um valor 

incalculável para a tomada de decisões. De realçar que alguns custos são constantes, ou 

fixos, num dado período de tempo, enquanto outros custos variam. A análise de c-v-r 

foca a distinção entre custos “fixos” e custos “variáveis”; sendo os primeiros definidos, 

para esta finalidade, como os custos que não mudam quanto a uma determinada escala 

de produção e os segundos, como sendo os custos que mudam com a produção. 

A análise c-v-r requer que os elementos fixos e variáveis sejam separados e calculados, 

de modo que todos os custos possam ser simplesmente divididos em fixos e variáveis. 

Um dos empregos mais importantes da distinção entre custos fixos e variáveis é a 

análise destes custos ao longo dos diferentes níveis de produção.   

Exemplo

 

Fonte: M.W.E. Glautier/B.Underdown – Teoria e prática da Contabilidade de gestão; pg 466 
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Dufold, Lda. produz um artigo que vende por 10 u.m. Os custos fixos da produção são 

150.000 u.m por ano e os custos variáveis são de 4 u.m por unidade. O actual volume 

anual de produção é de 40.000 unidades mas poderia ser aumentado para 50.000.  

Problema: Qual seria o efeito nos custos totais do projectado aumento de produção e 

qual o impacto no resultado? 

A análise mostra que os custos totais variáveis aumentam proporcionalmente com a 

produção porque os custos unitários variáveis são constantes. Os custos totais fixos 

permanecem, porém, constantes a ambos os níveis de produção, de modo que os custos 

unitários fixos descem à medida que a produção aumenta e vice-versa. É porque os 

custos unitários fixos baixam; os custos unitários totais são menores para uma produção 

de 50.000 unidades que para uma produção de 40.000. 

Se partirmos do princípio que os preços de venda permanecem inalterados, a poupança 

de custos só por si conduziria a uma rentabilidade maior. A margem de contribuição é 

um conceito importante para análise de custo – resultado. Como pode ver-se pelo 

exemplo acima, a margem de contribuição é calculada deduzindo os custos variáveis do 

rendimento. È o primeiro estádio para calcular o resultado líquido. E faz a medição do 

resultado de que se dispõe para cobrir os custos fixos. Como se incorre nos custos fixos, 

independentemente das vendas, a firma terá um prejuízo se a margem de contribuição 

for insuficiente para cobrir os custos fixos. A níveis baixos de produção, a empresa terá 

prejuízo porque os custos fixos são maiores que a margem de contribuição. À medida 

que a produção aumenta, aumenta também a margem de contribuição que, acaba por 

igualar e finalmente exceder os custos fixos. A relação entre custos fixos e a margem de 

contribuição pode ser ilustrada pela figura nº 1. O ponto em que a margem de 

contribuição é igual aos custos fixos é conhecido por ponto crítico de vendas que indica 

o nível de produção  0A  em que a firma faz resultado zero, isto é em que os custos 

totais são iguais aos rendimentos totais. 
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Gráfico 1 

 Nível de equilíbrio                                

  

             Custos fixos 

      0                            A (nível de produção, resultado igual a zero) 

        Fonte: M.W.E. Glautier/B.Underdown – Teoria e prática da Contabilidade de gestão; pg 467 

1.2.3 Análise do ponto crítico de vendas 

A análise do ponto crítico de vendas centra-se na medição do ponto crítico. Antes de 

tentarmos quaisquer cálculos é necessário partirmos de certas suposições acerca do 

comportamento dos custos e rendimentos. Admitimos assim, que os padrões de custos e 

rendimentos foram devidamente determinados e que são lineares ao longo de toda a 

escala de produção que está a ser analisada. Estas suposições implicam também que os 

custos podem ser divididos sem dificuldade em custos fixos e variáveis; que os custos 

fixos permanecerão constantes; que os custos variáveis variarão proporcionalmente ao 

volume de produção; e que todos os outros factores permanecerão inalterados, que os 

métodos e eficiência de produção se não alterarão e que o volume é o único factor a 

afectar o custo. E é porque estas suposições são difíceis de manter na “vida real” que a 

análise do ponto crítico de vendas não pode pretender ser mais que um guia “grosseiro”. 

O seu valor real para a gestão reside no facto de sublinhar o inter-relacionamento entre 

factores que afectam os resultados, permitindo à gestão fazer certas suposições acerca 

desses factores e ver os efeitos prováveis das alterações sobre essas suposições.  

Cálculo do ponto crítico de vendas 

Há três métodos comummente empregados para resolver os problemas do ponto crítico 

de vendas: 

 o método da equação 
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 o método da margem de contribuição 

 o método do gráfico 

 

O método da equação 

A relação entre vendas, custos variáveis e fixos e resultados pode ser expressa numa 

equação: 

Vendas = Custos variáveis + Custos fixos + Resultados 

 

                                                                                                                                                                       

O método da margem de contribuição     

Este método emprega o lucro variável ou a margem de contribuição por unidade de 

produção necessária para cobrir os custos fixos.  

X = Custos fixos + Lucro Líquido 

      Margem de contribuição unitária 

 

Podemos usar o rácio da margem de contribuição para calcular o resultado de vendas 

requerido para cobrir os custos fixos. O rácio da margem de contribuição é:  

X= Margem de Contribuição% 

        Resultado por unidade 

 

A nossa fórmula pode ser expressa da seguinte maneira:  

X=     Custos fixos + lucro líquido_____ 

        Rácio da margem de contribuição 

 

É vidente que, tanto o método da equação como o método da margem de contribuição 

podem ser aplicados ao planeamento do resultado por substituição do algarismo do 

resultado que, para a finalidade da nossa análise do ponto crítico tomámos com sendo 

zero. 
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O método do gráfico 

Este método implica o emprego do que é geralmente chamado gráfico do ponto crítico. 

Esta nomenclatura não é muito satisfatória porque põe uma ênfase indevida no ponto 

crítico enquanto outros pontos do gráfico são igualmente importantes. 

Um gráfico do ponto crítico é fácil de traçar mas a precisão das leituras depende da 

precisão com que os dados foram colhidos. A produção ou as vendas, em unidades 

podem ser desenhadas sobre eixo horizontal e o eixo e o vertical é usado para 

representar os valores monetários. 

 

O gráfico 2 dá um quadro vivido das relações entre custos, receitas, volume de produção 

e o lucro resultante. A zona entre a curva de receitas e a curva de custo variável 

representa a contribuição para os custos fixos e o lucro em cada nível de produção. 

Gráfico 2 

Representação do ponto de equilíbrio 

 
Fonte: M.W.E. Glautier/B.Underdown – Teoria e prática da Contabilidade de gestão; pg 468 

O ponto em que a curva de receitas cruza a curva do custo total é o ponto crítico. À 

medida que a produção a partir de zero os custos fixos são gradualmente recuperados 

até ao ponto crítico, e a partir daí cada unidade de produção contribui para o lucro. 

O excedente pelo qual as vendas reais ultrapassam as vendas no ponto crítico denomina-

se de margem de segurança.  
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O rácio da margem de segurança é a percentagem pela qual as receitas de vendas podem 

baixar antes de incorrer numa perda e é expressa da seguinte maneira: 

Rácio da margem de segurança = Receitas da Margem de Segurança 

                                                Vendas Reais 

 

É claro que, quanto maior for o rácio da margem de segurança, mais segura é a posição 

da empresa. 

 

 

1.2.4 Análise do Ponto Equilíbrio versus Análise de Contribuição 

A análise do ponto de equilíbrio supõe que todos os tipos de custo, excepto o custo 

variável (CV) definido cuidadosamente das unidades adicionais, sejam relevantes 

(evitáveis), e indaga se existem unidades para venda disponíveis ao nível da margem de 

contribuição (PV-CV) para manter todos esses custos relevantes. Em caso afirmativo, 

isso permite que a empresa aufira um lucro líquido. Essas questões surgem 

normalmente por ocasião das decisões relacionadas, como realizar ou não uma 

campanha de propaganda, lançar um novo produto, fechar uma fábrica temporariamente 

ou fechar toda uma divisão. O que distingue essas questões relativas à análise de 

contribuição é que alguns custos fixos agora são inevitáveis e irrelevantes para a decisão 

(custos fixos indirectos), enquanto outros custos fixos são vistos adicionalmente como 

resultado da decisão (custos fixos directos). 

Como sempre, a questão de interesse é se existe receita adicional suficiente, criada pela 

campanha publicitária, pelo novo produto, pelas vendas projectadas da fábrica ou pela 

divisão, para cobrir os custos fixos mais os custos variáveis adicionais. Portanto, a 

análise de contribuição esclarece se existe um resultado operacional bruto suficiente, 

resultante das vendas incrementais (∆ Q) atribuíveis à propaganda, ao novo produto ou 

às vendas da fábrica/divisão, para compensar o aumento do custo fixo. Em outras 

palavras, as contribuições totais para o custo fixo aumentam por um valor maior do que 

o aumento do custo fixo evitável pela decisão?  
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(P-CV) ∆ Q> ∆ Custo fixo total 

 

Tais decisões não se referem ao ponto de equilíbrio, porque em consideração (abstraem) 

os custos fixos indirectos que, por função, não podem ser evitados rejeitando-se a 

campanha publicitária ou a proposta de lançamento do produto, ou fechando-se a 

fábrica ou divisão. Por exemplo, o custo fixo corporativo é um custo fixo indirecto que 

não poderia ser evitado por nenhuma dessas decisões. Consequentemente, o custo fixo 

corporativo não é feito para apoiar a tomada de tais decisões. Evidentemente, o custo 

fixo corporativo é importante nos exemplos acima de análise do ponto de equilíbrio 

feita para apoiar a decisão de como – ou se deve – entrar em um negócio, em primeiro 

lugar. 

1.2.5 Limitações da Análise do Ponto de Equilíbrio  

A análise do c-v-r, embora um instrumento muito útil para a tomada de decisões, baseia-

se em certas suposições que raramente podem ser totalmente realizadas na prática. Daí 

que a fragilidade dessas suposições ponha limitações à credibilidade da análise c-v-r 

como instrumento de tomada de decisões. 

Preço de Venda e Custo Variável Unitário Constantes. No modelo de análise do 

ponto de equilíbrio, as suposições de preço de venda e custo variável unitário constantes 

resultam em relações lineares para as funções receita total e de custo total. Na prática, 

essas funções tendem a ser não lineares.  

Composição dos Custos Operacionais. Uma outra suposição do ponto de equilíbrio é 

que os custos podem ser classificados em fixos ou variáveis. Na realidade, alguns custos 

são parcialmente fixos e parcialmente variáveis (por exemplo, as contas de energia 

eléctrica e telefone). Além disso, alguns custos fixos se elevam de modo paulatino à 

medida que aumenta a produção – eles são semi-variáveis – e são constantes somente 

em faixas relativamente limitadas de produção.  
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Produtos Múltiplos. O modelo do ponto de equilíbrio também assume que uma 

empresa produz e vende um único produto ou uma combinação constante de diferentes 

produtos. Em muitos casos, a combinação de produtos varia com o decorrer do tempo e 

podem surgir problemas para imputar os custos fixos entre os vários produtos. 

Incerteza. Uma outra suposição do ponto de equilíbrio é que o preço de venda e o custo 

variável unitário, bem como os custos fixos, são conhecidos em cada nível de produção. 

Na prática, esses parâmetros estão sujeitos à incerteza. Desse modo, a utilidade dos 

resultados da análise do ponto de equilíbrio depende da precisão das estimativas desses 

parâmetros.  

Inconsistência do Horizonte de Planeamento. Por último, a análise do ponto de 

equilíbrio normalmente é feita para um período de planeamento de uma ano ou menos; 

no entanto, os benefícios obtidos como alguns custos podem não se materializar até 

períodos subsequentes.  

1.2.6 Benefícios do uso da margem de contribuição 

O estudo da Margem de Contribuição, na opinião de Padoveze (1994), é elemento 

fundamental para decisões de curto prazo. Além disso, o cálculo da Margem de 

Contribuição possibilita inúmeras análises objectivando a redução dos custos, bem 

como políticas de incremento de quantidade de vendas e redução dos preços unitários de 

venda dos produtos ou mercadorias. Santos (1990) aduz que dentre as vantagens do 

conhecimento da Margem de Contribuição (em $ e em percentual) das divisões (ou 

sectores/departamentos comerciais), linhas de produção (ou linhas de comercialização) 

e de produtos (ou de mercadorias) podem ser enumeradas as seguintes: 

1. ajudam a administração a decidir que produtos ou mercadorias devem merecer 

maior esforço de venda ou serem colocados em planos secundários ou 

simplesmente tolerados pelos benefícios de vendas que possam trazer a outros 

produtos;  

 

2. são essenciais para auxiliar os administradores a decidirem se um segmento 

produtivo (ou de comercialização) deve ser abandonado ou não; 



22 

 

 

3. podem ser usadas para avaliar alternativas que se criam com respeito a reduções 

de preços, descontos especiais, campanhas publicitárias especiais e uso de 

prémios para aumentar o volume de vendas. As decisões deste tipo são 

realmente determinadas por uma comparação dos custos adicionais visando ao 

aumento na receita de venda. Normalmente, quanto maior for o índice de 

Margem de Contribuição, melhor é a oportunidade de promover vendas; quanto 

mais baixo o índice, maior será o aumento do volume de vendas necessário para 

recuperar os compromissos de promover vendas adicionais; 

 

4. a Margem de Contribuição auxilia os gerentes a entenderem a relação entre 

custos, volume, preços e lucros, levando a decisões mais sábias sobre preços.  

1.2.7 Limitações Associadas à Margem de Contribuição 

 

Apesar dos diversos benefícios informativos apontados, quanto ao emprego da Margem 

de Contribuição na gestão empresarial, é salutar que os gestores estejam cientes das 

limitações que a mesma apresenta. 

Neste sentido, para Padoveze (1994, p. 236) o conceito de margem de contribuição, 

utilizado no custeio directo, subestima os custos fixos, que são ligados à capacidade de 

produção e de planeamento de longo prazo, podendo trazer problemas de continuidade 

para a empresa. Além disso, a exclusão dos “custos fixos indirectos para mensuração 

dos stocks causa sua subavaliação, fere os princípios contabilísticos e altera o resultado 

do período”.  

 

Sardinha (1995, p. 81) aduz que existem restrições quanto à utilização da Margem de 

Contribuição no aspecto de fixar preços dos produtos. Referido autor defende que “para 

sobreviver a longo prazo, a empresa deve conseguir uma receita que cubra os custos 

variáveis e os custos fixos, e um lucro que satisfaça os investidores”. Portanto, 

fundamentar decisões somente com base na margem de contribuição pode ser 

inadequado à continuidade dos custos variáveis para a decisão de preço de pedidos 

especiais “pode trazer problemas com consumidores tradicionais e/ou com esse mesmo 
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cliente no futuro”. Os consumidores tradicionais podem se sentir enganados por estarem 

pagando preço maior, enquanto o cliente que comprou o produto por preço mais barato 

pode exigir o mesmo tratamento futuramente. 

 

Bruni e Famá (2003, p. 213) citam como desvantagem do uso da margem de 

contribuição, através do custeio variável, “a existência de custos mistos (custos com 

uma parcela fixa e outra variável), já que nem sempre é possível separar concretamente 

a parcela fixa da parcela variável”. Assim, mesmo existindo técnicas estatísticas, como 

a análise de regressão, muitas vezes tal divisão torna-se arbitrária. 

Santos (1995, p. 45) registra que, quando a empresa possuir activo permanente elevado, 

como é o caso das empresas que utilizam tecnologia operacional avançada, o uso do 

custeamento directo “poderá não ser tão útil em termos de análise se não houver uma 

preocupação com relação à absorção dos custos fixos, principalmente no que tange às 

depreciações”. 

 

1.3. Modelos de Apuramento dos Resultados 

Este capítulo tem por objectivo debruçar sobre o apuramento dos resultados com base 

nos métodos da absorção e da contribuição, fazendo uma articulação com a margem de 

contribuição residual. 

Enquanto na lógica de absorção partem do princípio de que se na empresa há custos, 

alguém tem de os suportar, na lógica de contribuição, partem do princípio que a 

empresa opera em segmentos que contribuem para os resultados. 

1.3.1 Apuramento dos resultados na lógica da absorção 

Esta forma de apurar os resultados é classicamente conhecida como sistema de custeio 

total ou custeio completo. Segundo este, todos os custos devem ser imputados aos 

objectos finais. Os custos indirectos são, assim, imputados ao objecto final seja por 

bases únicas ou múltiplas, com repartições directas ou intermédias. 
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Classicamente, o alvo a que se destinava a repartição destes custos era o produto, 

porque se partia do princípio de que numa empresa, particularmente na indústria, são os 

produtos que absorvem os recursos.  

Este método tem vindo a ser fortemente criticado como instrumento de informação e de 

apoio à decisão, tendo por base um conjunto de fraquezas, podendo-se referir as 

seguintes: 

a) Não é linear que seja o produto que absorva todos os recursos, mesmo tratando-

se de uma indústria; 

b) A diversificação e a produção de pequenas séries dificultam o apuramento do 

custo por produto. Além disso, este método poderá beneficiar o custo de 

pequenas séries em detrimento do custo das grandes séries quando os indirectos 

são imputados em função dos volumes de produção. 

c) Canaliza o esforço das pessoas para questões de forma (definição e crítica de 

critérios de imputação) e não para as questões de fundo (quem utiliza e porque 

se utilizam os recursos e se essa actividades gera valor), 

Por esses motivos, essa lógica de apuramento de resultados, diga-se de custos, tem-se 

revelado de pouca utilidade como instrumento de informação e de gestão, remetendo-se 

quase em exclusivo para os serviços de contabilidade e, particularmente, para o 

apuramento do custo dos produtos para efeitos de inventário. 

1.3.2 Apuramento dos resultados na lógica de Contribuição 

A era do mercado substitui a era da produção, pelo que o sistema de apuramento de 

custos e de resultados deve reflectir essa tendência. Por esse motivo a crescente 

relevância de segmento e o progressivo desmantelamento da demonstração de 

resultados por funções. 

A avaliação dos resultados por segmentos obriga à adopção de uma contabilidade de 

gestão mais exigente, pró – activa e orientada para o apoio à tomada de decisão, na 

medida em que: 
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a) Obriga os gestores a definirem o segmento (ou segmento) de análise, em função 

das suas necessidades de informação para a tomada de decisão e controlo de 

gestão; 

b) Apresenta uma perspectiva multi-dimensional da organização e não 

unidimensional, como é habitual nos sistemas tradicionais; 

c) Oferece uma perspectiva mais objectiva e globalizante da formação dos 

resultados, não se limitando a estruturar os custos apenas pelas várias funções da 

empresa; 

d) Atribui os custos aos vários segmentos tendo uma perspectiva de causa – efeito 

(tracing). Isto é, o custo será atribuído ao segmento na exacta medida de 

utilização do recurso que o origina. 

Esta lógica de apuramento de resultados leva à sua apresentação numa forma da escada, 

partindo de seguimentos mais elementares que se vão integrando sucessivamente em 

segmentos mais globalizantes. Por exemplo, pode-se partir da análise de contribuição de 

cada produtos, que poderá ser agrupado em contribuições por linhas de produtos e estes 

em famílias e assim sucessivamente até chegar ao resultado da empresa. 

Apresenta-se a título de exemplo, os valores relativos ao mês 1 de uma empresa de 

Rent-a-Car, que serviu à análise pela lógica da absorção. 

 
Fonte: Hugues J. Neves e Rodrigues J. O controlo de Gestão ao serviço da estratégia; pg 127 
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Adoptando a lógica de contribuição por segmentos, a ênfase centra-se na análise das 

margens de contribuição das categorias, aos quais reflectem o valor gerado por 

categoria para cobertura dos custos comuns, ou seja, cujos recursos não se relacionam 

especificamente com cada categoria, mas sim com a existência do próprio negócio, tais 

como rendas de instalações, amortizações de mobiliário, energia, material de escritório, 

etc, por esse motivo, não existindo uma relação directa com o segmento “categorias” 

mas sim com o próprio “negócio”, evita-se a distorção de toda a informação financeira 

provocada pela sua repartição com base em critérios que não são totalmente aderentes 

aos factores que estão na origem do consumo de recursos (geradores de custos). 

 

1.4. A curva de experiência ABC 

A curva de experiência ABC, também conhecida como Análise de Pareto, ou Regra 

80/20, é um estudo que foi desenvolvido por Joseph Moses Juran, um importante 

consultor da área da qualidade que identificou que 80% dos problemas são geralmente 

causados por 20% dos factores. O nome “Pareto” vem de uma homenagem ao 

economista italiano Vilfredo Paretto, que em seu estudo observou que 80% da riqueza 

da Itália estava na mão de 20% da população.  E boa parte do entendimento da Curva 

ABC se deve à análise desenvolvida por Pareto. 

A Curva ABC recebeu este nome em decorrência da metodologia utilizada, veja a 

explicação detalhada abaixo: 

 de Classe A: de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo 

a 20% do total; 

 de Classe B: com importância, quantidade ou valor intermediário, 

correspondendo a 30% do total; 

 de Classe C: de menor importância, valor ou quantidade, correspondendo 

a 50% do total. 

Aqui é importante ressaltar que os parâmetros descritos acima não podem ser encarados 

como uma regra matematicamente fixa e exacta. Estes itens podem variar de 

http://www.sobreadministracao.com/as-sete-ferramentas-da-qualidade-diagrama-de-pareto-e-folha-de-verificacao-utilizando-o-excel-2003-video-aula/
http://www.sobreadministracao.com/as-sete-ferramentas-da-qualidade-diagrama-de-pareto-e-folha-de-verificacao-utilizando-o-excel-2003-video-aula/
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organização para organização nos percentuais descritos. Por isso, é preciso muita 

atenção na hora de realizar a análise. 

1.4.1 Utilização da Curva ABC 

O uso mais comum da curva ABC se dá na gestão de stocks, a fim de realizar um 

controlo mais apurado dos produtos em stock e, também, buscar a redução de custos 

sem comprometer o nível de atendimento ao cliente. Por isso, a Curva ABC auxilia na 

classificação dos itens em stock de acordo com sua importância relativa. 

Outra utilização bastante comum desta ferramenta é na procura de causas e efeitos 

dentro da gestão da qualidade, onde se busca encontrar as principais causas que geram o 

maior número de efeitos. A curva ABC pode ser usada em outras partes da empresa, 

como para identificar os melhores clientes, os fornecedores mais importantes, os 

problemas mais comuns à sua empresa, entre muitos outros. 

1.4.2 Exemplo de utilização   

Partindo do estudo dos inventários para usarmos como exemplo, o primeiro passo 

dentro da análise é identificar os critérios que serão utilizados. Vamos focalizar, por 

exemplo, dois critérios geralmente usados, a rotação de um item e sua Rentabilidade. 

As empresas devem dar prioridade a uma melhor rotação dos produtos que possuem 

maior margem de rentabilidade, utilizando de seus esforços para melhorar os canais de 

compra destas mercadorias e sua logística interna na empresa. Agora, para os itens de 

menor rotação e menor margem, a empresa pode diminuir seus esforços de compra e 

logística, podendo até mesmo eliminar os produtos de pior classificação. 

Para montar a análise é necessário montar uma tabela com a participação de cada item 

na receita total da empresa, assim cria os critérios de avaliação. Por exemplo, quais itens 

representam 80% da receita, os 15% e os últimos 5%. Geralmente, o resultado é 

semelhante ao mostrado no gráfico abaixo. Na maioria dos casos, uma parte menor da 

causa corresponde a uma parte maior dos efeitos. 
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Gráfico 3 

Representação de uma curva a-b-c 

 
Fonte: Www.sobreadministracao.com/o-que-e-e-como-funciona-a-curva-abc; consultado no dia 25-05-11 

às 8:51 Am. 

Neste caso, normalmente, os primeiros 20% dos itens da lista serão responsáveis por 

aproximadamente 80% da margem de lucro da empresa.  Para uma empresa com uma 

lista de acções de 100 itens diferentes, isto significa que devemos prestar mais atenção 

para os 20 itens que vão ser responsáveis pela Rentabilidade. 

Os próximos 40% dos itens, vão, geralmente, representar 15% de Rentabilidade.  Estes 

podem ter uma atenção geral da empresa mais reduzida, se comparados aos anteriores. 

Porém, exigem uma boa análise por parte do analista. 

Os 40% últimos, onde existe pouca rotação e pouca margem, são responsáveis por 

apenas 5% da rentabilidade  e podem ser geridos com um nível mais baixo de atenção. 

1.5. Temas do estudo – Rentabilidade clientes, segmentos, produtos  

Face às mudanças constantes no meio empresarial e nas necessidades da procura, a 

empresa moderna deverá estar orientada para o mercado, exigindo um sistema de 

informação rigoroso e adequado, que lhe permita monitorizar devidamente a sua 

actividade e o meio envolvente onde está inserida. 

Assim, preocupações como a rentabilidade de clientes, o valor gerado por projecto, 

actividade ou canal de distribuição, são fundamentais para os gestores dos nossos dias, 

devendo a Contabilidade de Gestão adaptar-se a esta nova realidade, com o objectivo de 

tornar – se um verdadeiro instrumento de apoio à decisão. 

http://www.sobreadministracao.com/o-que-e-e-como-funciona-a-curva-abc
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Neste sentido, queremos destacar todas as vertentes em que o estudo irá incidir, a saber, 

rentabilidade clientes, segmentos, produtos e canais distribuição. 

1.5.1 Rentabilidade por segmentos 

Em virtude da incerteza sempre presente no contexto empresarial, o acesso à 

informação e a rapidez de actuação tornaram-se factores críticos de sucesso nas 

empresas dos nossos dias. 

Como tal, a Contabilidade de Gestão tem procurado instrumentos que lhe permitam 

verificar onde se cria e se destrói valor no negócio. Deixou de se centrar na optimização 

dos custos para passar a ter como prioridade a análise da rentabilidade dos segmentos 

onde actua, sendo que, segmento é uma “unidade organizacional cuja informação é 

relevante divulgar como suporte para a avaliação do desempenho e tomada de decisão” 

(Lourenço, 2001). 

Sendo assim, é cada vez mais frequente verificarmos que o processo orçamental das 

empresas tem tendência a desagregar a informação por mercados, produtos ou serviços, 

por unidades de negócio ou centros de responsabilidade, etc. Isto porque a estrutura 

organizacional e a circulação da informação devem ser cada vez mais flexíveis, de 

forma a permitirem uma resposta mais rápida e adequada. 

Hoje, a empresa pretende saber o valor gerado e não apenas os níveis de consumos de 

recursos porque custos baixos não são sinónimos de bons resultados assim como custos 

elevados não provocam obrigatoriamente maus resultados. O que se pretende saber é 

qual a margem de contribuição com que cada segmento contribui para o resultado da 

empresa (Jordan et al, 2002). 

Desta forma, segmentando a informação, procura-se determinar quais os segmentos que 

geram valor e quais os que destroem valor, consumindo recursos, diminuindo a margem 

e o resultado global. 
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Definição e identificação de segmentos:  

As bases e estrutura de relato interno por segmentos devem ser adaptadas em função das 

características de cada empresa procurando responder de forma eficiente às 

necessidades da gestão, nomeadamente em deter informação atempada e relevante para 

a sua tomada de decisão. A tipologia de segmentos a adoptar pode ser de diversa ordem 

e deve competir aos gestores definir qual a mais adequada.  

Ao nível da avaliação do desempenho nos diferentes segmentos, tiramos a seguinte 

conclusão: 

 A classificação entre custos variáveis e fixos permite facilmente realizar a 

análise do risco económico de cada segmento, analisando o ponto crítico, a 

margem de segurança e o comportamento dos diferentes tipos de custos face à 

evolução do volume de negócios; 

 

 A contribuição por segmento inclui igualmente os custos fixos não controláveis 

no segmento mas que são directamente imputáveis a cada um. Assim, 

conhecemos a contribuição por segmento para o resultado total, depois de 

retirarmos ao volume de negócios os custos relacionados. 

 

Avaliação de desempenho na informação por segmentos: Sempre que possível deverão 

ser apurados por segmento os seguintes elementos: 

 Proveitos criados e consumos necessários à actividade; 

 

 Activos e Passivos directamente relacionados com a exploração do segmento em 

análise (Activo económico). 

 

Assim, calcula-se não só a contribuição para o resultado de cada segmento, mas também 

o montante de investimento necessário à actividade da empresa nessa área específica do 

negócio. Deste modo, avaliamos não só a sua capacidade em cobrir os custos 

directamente relacionados com a sua exploração mas também se avalia se os excedentes 
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criados são suficientes para financiar os investimentos realizados e os custos comuns 

não distribuídos. 

Nesta sequência de ideias, o indicador que deverá ser utilizado na avaliação de 

desempenho na informação por segmentos é a Margem de Contribuição Residual 

(MCR) sendo que o custo do capital deverá ser definido pelos órgãos de topo, de acordo 

com a rendibilidade do sector e fontes de financiamento utilizadas. Para tal, o seu 

cálculo deve ser efectuado da seguinte forma: 

MCR= Margem de Contribuição por Segmento – (Activo Económico x Custo Capital) 

 

O produto do custo do capital pelo activo económico identifica-nos o valor mínimo que 

o segmento deve gerar para remunerar as fontes de financiamento utilizadas. Assim, 

através da MCR, verificamos se o segmento cria valor face ao volume de investimento 

necessário para exercer a sua actividade. 

Quando a MCR for difícil de determinar, em virtude de não se conseguir identificar o 

activo económico associado a cada segmento, dever-se-á utilizar a margem de 

contribuição por segmento que contém todos os proveitos e custos relacionados com a 

área de negócio em análise. 

Face ao exposto, onde se evidenciou a importância da divulgação da informação por 

segmentos, para que exista um verdadeiro apoio à tomada de decisão, consideramos 

fundamental que a elaboração do orçamento bem como o seu acompanhamento e 

controlo, sejam efectuados tendo por base as necessidades de informação da empresa ao 

nível da sua actuação no exterior e em simultâneo, ao nível do desenvolvimento dos 

seus processos internos, de forma a rentabilizar cada vez mais a sua actividade. 

1.5.2 Rentabilidade dos clientes 

No mundo dos negócios há inúmeros factores que afectam directa ou indirectamente as 

organizações. As revoluções económicas, a globalização, a revolução tecnológica vêm 

melhorando a produtividade nas fábricas e consequentemente propicia uma crescente 
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competitividade entre as empresas, seja na forma de administrar as organizações, em 

que se busca qualidade, produtividade e a satisfação do cliente. Tudo isso está ligado à 

rentabilidade da empresa. 

O cuidado em relação aos processos estratégicos, à forma de administrar, à 

flexibilidade, à reestruturação, à adaptação das necessidades do mercado e do cliente 

são primordiais para tornar uma empresa bem sucedida e competitiva no mercado. 

Apesar dessas mudanças, muitas empresas estão formando, o que se pode chamar de 

vantagem competitiva, através de sistemas de custeio mais aprimorados, como afirmam 

Kaplan e Cooper (2000, p. 13): 

Seus gerentes baseiam-se em informações provenientes de um 

sistema de custeio projectado para uma era tecnológica mais 

simples, quando a competição não era global, com produtos e 

serviços padrão, não – personalizados, e quando rapidez, 

qualidade e desempenho eram menos essenciais para o sucesso. 

 

As informações colectadas e analisadas precisam estar mais próximas da realidade. Os 

produtos e os serviços necessitam de uma personalização para atender às necessidades e 

as exigências dos clientes. Observa-se que o foco está mudando de produtos rentáveis 

para clientes rentáveis. Mantê-los sai mais barato que conquistar novos. Mas, para que 

ocorra, é preciso encantar os clientes, conhecer suas reais necessidades, dispensando-

lhes tratamentos personalizados, atenção diferenciada, valorizando realmente o conceito 

de serviço ao cliente. 

Para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 418) “Os administradores precisam assegurar 

que os clientes que contribuem consideravelmente para a rentabilidade da organização 

recebam dela atenção compatível”. 

Se a empresa conhece seus clientes mais rentáveis fica mais fácil, pela segmentação 

deles, ter stocks de acordo com as necessidades destes clientes, satisfazendo-os e 

encantando-os. 



33 

 

Existem clientes que exigem muito esforço para serem atendidos. Assim, para poder 

cobrar pelo nível de serviço proporcionado, a empresa precisa conhecer o custo de 

manutenção de cada cliente, para não ser injusto nas cobranças. Como exemplo de 

custos pode-se citar a tiragem de pedidos, seu processamento, embalagem, stocks, 

manuseio, entregas, devoluções, entre outros. 

O conhecimento das características dos clientes mais rentáveis permite observar na 

concorrência tais clientes, tentando atraí-los, deixando para o mercado a parcela de 

clientes descontentes que não são rentáveis para empresa. Existem clientes baratos de se 

servir e clientes caros que podem ou não ser rentáveis, dependendo da disposição de 

pagar pelo que recebem. Existem também os clientes que não se encaixam em nenhuma 

dessas categorias e trazem prejuízos constantes para empresa. Neste caso pode-se 

analisar se a longo prazo esses clientes não poderiam tornar-se rentáveis. Caso a 

resposta seja não, solução seria se livrar deles deixando de atendê-los. Clientes que 

podem custar caro para uma empresa gostam que os produtos sejam personalizados, 

exigem serviço de pós – venda, muito apoio do pessoal com visitas. Além de tudo 

podem ser aqueles que pagam com atraso. O pessoal que atendia esta parcela poderia 

ser usado para fortalecer o atendimento aos clientes mais rentáveis, melhorando serviço 

e aumentando o volume de vendas. 

É esta visão das empresas que as faz voltarem-se para calcular a rentabilidade por 

cliente e é isto que este estudo procura demonstrar no sub – tópico rentabilidade de 

clientes sugerindo alguns meios de se chegar ao resultado esperado. 

1.5.3 Aplicação da Contabilidade de Gestão para a análise de clientes 

Com o passar do tempo e diante do aumento crescente dos gastos administrativos, 

logísticos, de vendas, o interesse em dar uma atenção especial para os custos não 

relacionados directamente com as actividades produtivas passou a ser cada vez maior. 

As empresas notaram que isto vinha afectando a sua rentabilidade. 

A prática de preços competitivos passa a obrigar a entender os custos, onde incidem, 

quem deve pagar por eles. Quando se faz o rateio dos custos indirectos de acordo com o 

volume de vendas a cada cliente, a margem de contribuição por cliente acaba sendo 
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afectada pelo volume de compras e se os itens são mais caros ou mais baratos. Os 

clientes acabam por se diferenciar pela compra de produtos que trazem maior margem 

de contribuição bruta para empresa. Porém, ao repartir proporcionalmente os custos de 

vendas e outros custos, não se considera o esforço de vendas, o tempo de processamento 

dos pedidos, a quantidade de pedidos que cada cliente faz, as embalagens especiais que 

um referido cliente exige, a quantidade de entregas diárias que outro cliente pede, entre 

outros, poderia se chegar a uma análise detalhada e um resultado real por cliente. 

Para saber quais clientes contribuem para o lucro, nada melhor do que analisar 

separadamente os custos para atender cada um. Existe, nesse caso, a dificuldade em 

saber quais clientes são mais rentáveis, problema encontrado na imputação dos custos. 

Esses custos são fixos ou variáveis, directos ou indirectos. Os custos indirectos são 

rateados a partir de diversos critérios para encontrar um resultado que, ora pode ser 

favorável para determinado tipo de produto, ora para outro. Tudo depende do critério a 

ser utilizado para seu cálculo. Por mais que o critério seja o melhor, poderá sempre 

haver certa imprecisão no rateio de custos indirectos como afirma Martins (2003). 

O sistema de normalização contabilística e de relato financeiro (SNCRF) Cabo-

verdiano, define gastos como sendo: diminuições nos benefícios económicos durante o 

período contabilístico na forma de exfluxos ou deperecimentos de activos ou na 

incoerência de passivos que resultem em diminuições do capital próprio, que não sejam 

as relacionadas com distribuições aos participantes no capital próprio. 

Para se conhecer os custos dos produtos, serviços, surge a necessidade da divisão dos 

custos directos e indirectos.  

O que maior transtorno traz é a apropriação dos Custos Indirectos Fixos, como afirma 

Martins (2003, p. 178) ao dizer: 

Para a apropriação dos Fixos, existem dois tipos de problemas: 

o facto de serem no total independentes dos produtos e 

volumes, o que faz com que seu valor por unidade dependa 

directamente da quantidade elaborada, e também o critério do 

rateio, já que, dependendo do que for escolhido, pode ser 
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apropriado um valor diferente para cada unidade de cada 

produto. 

 

Para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 19) “A maior questão com relação a custos é 

saber quando eles têm um relacionamento directo ou indirecto com um determinado 

objecto de custo”. 

Diante dessa situação, em que o custo fixo sempre existirá, independente de ter ou não 

produção e venda de determinado produto, surge o conceito de Margem de Contribuição 

Assim sendo, o que se busca nos dias actuais é encontrar os resultados obtidos na venda 

para cada cliente pela margem de contribuição de clientes, em que se pode analisar a 

rentabilidade através de cada cliente. 

 Margem de contribuição por clientes 

Descrição Cliente A % Cliente N % Total Clientes %

Receita

(-) CMV ou Custos var.prod.

(-) Impostos

(-) Despesas variáveis

Margem de Contribuição

(-) Custos e despesas fixas

Resultado

Fonte: Revista Eletrônica Lato Sensu – Ano 2, nº1, julho de 2007. ISSN 1980-6116; Pg 13; 

http://www.unicentro.br - Ciências Sociais e Aplicadas 

Dentro desses conceitos de margem de contribuição pode-se considerar a margem de 

contribuição do cliente como um resultado da soma da margem de contribuição dos 

produtos por eles comprados. Daí a importância de dar prioridade aos produtos com 

maior margem de contribuição para serem ofertados aos clientes. 

Para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 418) “A análise da rentabilidade do cliente 

examina como clientes individuais ou grupos de clientes diferem quanto à 

rentabilidade”. Esta análise é de valor inestimável para os gestores, principalmente, para 

tomada de decisão. 
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É imprescindível para toda empresa saber quais clientes contribuem para a sua 

rentabilidade. Sabendo isso, pode ser alcançada a lealdade destes clientes com 

diferenciações no tratamento para que supere suas expectativas. Antes de entender a 

análise da rentabilidade do cliente, é necessário saber sobre as receitas dos clientes, que 

segundo Horngren, Foster e Datar (2000, p. 418),  

[...] são activos recebidos dos clientes, em contrapartida aos 

bens ou serviços que lhes foram fornecidos”. Entender todos os 

detalhes da receita é fundamental para se chegar a um cálculo 

preciso da rentabilidade. 

 

Horngren, Foster e Datar (2000, p. 408) afirmam que: 

A apropriação directa da receita ocorre quando as receitas 

podem ser associadas a um produto individual (serviço, cliente 

etc.) de maneira economicamente viável (eficaz em termos de 

custo). O rateio da receita ocorre quando as receitas, 

relacionadas mas não identificadas directamente com os 

produtos (serviço, cliente etc.), são imputados a esses produtos. 

A apropriação directa das receitas resulta em uma atribuição de 

receitas aos produtos mais precisa do que o rateio. 

Considerando que as decisões são tomadas baseadas em dados mais precisos, da mesma 

forma ocorre com os custos. Quanto mais precisos forem os dados e mais detalhados de 

forma que bem apropriados podem chegar a números mais precisos da Rentabilidade. É 

o caso do cálculo da devolução de vendas.  

Muitas empresas admitem receber a devolução de seus produtos vendidos pela 

insatisfação do cliente. Neste caso, baseando-se em devoluções anteriores, em outras 

palavras, em um histórico de vendas e devoluções, pode-se aprovisionar uma média 

ampla de devoluções. Isso, entretanto, reduz consideravelmente a precisão da 

rentabilidade.  
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Em função do avanço tecnológico, pode-se chegar mais próximo possível de valores 

confiáveis, através da colecta de dados relativos a cada produto, utilizando-se de 

softwares que fazem esses cálculos, produto a produto, e permitem chegar mais próximo 

dos valores reais de rentabilidade.  

Mas e quando do rateio da receita as empresas trabalharem com vendas conjuntas de 

produtos? Para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 409) “Produto conjunto é um pacote 

de dois ou mais produtos ou serviços vendido a preço único, em que os componentes 

individuais também podem ser vendidos como itens separados,”. Sabe-se que o preço de 

um pacote sempre é mais baixo que a soma dos produtos que o compõem, quando 

comprados separadamente. Nesse caso, para imputar correctamente as receitas, utiliza-

se o método da separação e o incremental. 

Horngren, Foster e Datar (2000, p. 410) ainda dizem que:  

O método da separação da receita utiliza a informação de cada 

produto específico que integra o pacote para determinar os 

pesos na distribuição das receitas conjuntas aos produtos 

individuais. O termo separação refere-se ao produto como item 

isolado (não conjunto). 

O método incremental de imputação da receita classifica os produtos individuais de um 

pacote e em seguida utiliza essa classificação para fazer a distribuição da receita 

conjunta para esses produtos. O produto relacionado em primeiro lugar é denominado 

produto principal, e o segundo, produto incremental. 

Um factor muito importante para estabelecer a rentabilidade do cliente é o desconto no 

preço, que para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 418) é " [...] a redução do preço de 

venda, com vistas a incentivar o aumento das compras". 

Muitas empresas trabalham com descontos e têm dificuldade de ter boa rentabilidade, 

talvez porque os descontos concedidos não estão sendo empregados nos clientes 

correctos. Nota-se nesta situação a importância de conhecer a rentabilidade de cada 

cliente para saber se é viável ou não conceder desconto ou mesmo que tipo de desconto 
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empregar para que a empresa não tenha redução do lucro ou mesmo prejuízo. Nota-se aí 

a importância do conhecimento dos custos por clientes. 

Para o apuramento do custo do cliente pode-se usar da imputação de todos os custos aos 

clientes e ratear alguns custos. 

No método da imputação dos custos para os clientes, segundo Horngren, Foster e Datar 

(2000, p. 418) “ [...] a soma dos lucros dos clientes será igual à rentabilidade total da 

empresa”. 

Os custos referentes ao atendimento aos clientes não dependem do volume de venda. 

Quando se calcula a real rentabilidade de cada cliente pode se observar quais 

contribuem para o lucro e quais o reduzem pelo facto de se ter um cálculo individual, 

podendo notar as condições com que são atendidos cada cliente e quanto custam para a 

empresa. O sistema ABC tem uma importante função para se chegar ao valor exacto de 

cada cliente e se este traz lucro ou prejuízo para os negócios. 

Segundo Pizzolato (2000, p. 184) “O sistema ABC, ou custeio baseado em actividades, 

do inglês Activity Based Costing, é uma forma analítica de ratear custos indirectos aos 

produtos, e avaliar actividades”. 

Buscar o custo por actividade para se ter uma análise mais detalhada, chegando o mais 

próximo possível do cálculo da rentabilidade. Referindo-se à actividade, para Martins 

(2003, p. 93) “Uma actividade é uma acção que utiliza recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros para se produzirem bens ou serviços. É composta por um 

conjunto de tarefas necessárias ao seu desempenho”. Sem as actividades não há como 

dar continuidade ou concretizar um processo. 

Desse modo é importante ter um custo para cada actividade em que se devem incluir 

salários, encargos, materiais, energia, entre outros recursos necessários para o segmento 

do processo. Para as empresas que trabalham com o sistema de centro de custos, o custo 

facilita o grau de precisão das análises, desde que o centro de custos reflicta as 

actividades. 
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Martins (2003, p. 95) afirma que “[...] o ideal é reorganizar a Contabilidade de Custos, 

orientando os custos para as actividades. O ABC trabalha com o conceito de centro de 

actividades”. 

Leone (1997, p. 257) afirma: 

O critério ABC imputa os custos e as despesas indirectas às 

actividades. As bases de rateio, em todos os critérios de custeio, 

têm a mesma natureza. Elas devem representar o uso que as 

actividades e os centros de responsabilidade fazem dos recursos 

indirectos ou comuns. 

O ABC busca custear os processos, trazendo maiores benefícios se estes forem 

interdepartamentais. No caso do cálculo de um processo deve-se decidir sobre a 

inclusão de itens de custo directamente imputáveis nos custos das actividades que 

compõe o processo. 

Para uma análise de valor que tem em vista o cliente, os custos devem ser tratados por 

actividades, sendo que se pode classificar os que adicionam valor para o cliente, 

podendo eliminar os que não adicionam valor algum e não afectam os produtos ou 

serviços. 

Com relação aos custos directos, o ABC também pode ser aplicado, não havendo 

diferenças significativas em relação aos sistemas tradicionais, como afirma Martins 

(2003). 

Cliente A Cliente X Cliente N Total

Receita de Vendas

( - ) Desconto

( = ) Receita Líquida

( - ) Custo Mercadoria Vendida

( = ) Margem Bruta

( - ) Despesas c/ serviços ao

cliente

( = ) Lucro Líquido  
Fonte: Revista Eletrônica Lato Sensu – Ano 2, nº1, julho de 2007. ISSN 1980-6116; Pg 13; 

http://www.unicentro.br - Ciências Sociais e Aplicadas 
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Por esse modelo pode-se determinar quais clientes são rentáveis e interessantes para a 

empresa e quais trazem prejuízo. Factor como o desconto pode ter grandes influências 

no resultado, depende de analisar a real necessidade de uma redução no preço para o 

atendimento do pedido. Na linha de despesas com serviços ao cliente podem ser 

considerados, para efeito do cálculo da rentabilidade do cliente, custos referentes a 

serviços como: recebimento de pedidos, visitas de vendas, veículos de entrega 

(considerando o valor por quilometragem rodada), manuseio do produto e entregas 

especiais sendo este último apenas incluído quando feito pedido de emergência. 

A distância é outro factor de peso quando se refere a custo de entregas. Muitos clientes 

podem não ser rentáveis pelo facto de não conseguirem organizar seus pedidos, 

efectuando-os em grandes quantidades e até mesmo utilizando-se em demasia dos 

pedidos de emergência. Isto eleva o custo consideravelmente para conseguir atendê-lo e 

satisfazê-lo. Sabendo o resultado de cada cliente, pode-se fazer análises para tomadas de 

decisão, incluindo sugestões aos clientes para organizarem-se melhor em seus pedidos 

para reduzir os custos.  

1.5.4 Rentabilidade de produtos 

Uma das formas mais tradicionais de aplicação do conceito de margem de contribuição 

é na análise de rentabilidade dos preços de venda das mercadorias comercializadas. 

Neste sentido, Santos (1995, p. 37) enumera diversas vantagens do conhecimento da 

margem de contribuição. Especificamente em relação à aplicabilidade deste conceito na 

análise de rentabilidade de produtos, tal autor comenta que: (a) os índices de margem de 

contribuição ajudam a administração a decidir que produtos devem merecer maior 

incentivo ou esforços da equipe de vendas; (b) as margens de contribuição são 

essenciais para auxiliar os administradores a decidirem se um segmento produtivo deve 

ser abandonado ou não. Se o produto recupera mais que seus custos variáveis, está 

dando uma contribuição aos lucros gerais; (c) as margens de contribuição podem ser 

usadas para avaliar alternativas que se criam com respeito a reduções de preços, 

descontos especiais, campanhas publicitárias especiais e uso de prémios para aumentar 

o volume de vendas. Quanto maior for o índice de margem de contribuição, melhor é a 
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oportunidade de promover vendas; (d) quando se chega à conclusão quanto aos lucros 

desejados, pode-se avaliar prontamente seu realismo pelo cálculo do número de 

unidades a serem vendidas para se conseguir os lucros desejados. O cálculo é facilmente 

feito, dividindo-se os custos fixos mais o lucro desejado pela margem de contribuição 

unitária; (e) os preços máximos são estabelecidos pela demanda do consumidor; os 

preços mínimos, a curto prazo, pelos custos variáveis de produzir e vender. Os 

partidários da abordagem contributiva afirmam que o apuramento de custos com 

destaque para a Margem de Contribuição ajuda os gerentes a entenderem a relação entre 

custos, volume e lucro, levando a decisões mais sábias sobre preços. 

 

Para Warren et al. (2001, p. 149), em decorrência de que alguns produtos são mais 

lucrativos que outros em função de diferenças de preço, custo de fabricação, apoio 

promocional ou apoio de vendedores, a administração deve “centrar seus esforços de 

vendas nos produtos que gerarão a máxima margem de contribuição total”. Defendem 

também que a demonstração de resultados que mostra a margem de contribuição por 

produto deveria ser sempre usada pelos gerentes para orientar acções em relação às 

vendas de produtos e aos esforços promocionais a serem realizados. Citam, como 

exemplo, o caso do Explorer (veículo utilitário desportivo da Ford), que é um dos 

modelos mais lucrativos daquela montadora. A Ford usa essa informação para motivar 

maiores níveis de produção e canalizar esforços de divulgação para tal tipo de 

automóvel. 
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CAPÍTULO II. ESTUDO DE CASO – MOAVE, S.A 

Neste capítulo procuraremos evidenciar as particularidades do estudo de caso realizado, 

através da caracterização da empresa e da base de dados utilizada. Posteriormente são 

apresentados e discutidas as informações obtidas da respectiva análise. 

2.1 Caracterização da empresa 

A Moave – Moagem de Cabo Verde S.A., foi criada em 17 de Julho de 1972, sob a 

forma jurídica de sociedade por quotas, com um capital social inicial de 10 milhões de 

escudos, reunindo 18 sócios fundadores, na sua maioria, antigos importadores de 

farinha de trigo. As obras de construção começaram em Janeiro de 1974 e a entrada em 

funcionamento da fábrica aconteceu a 20 de Setembro de 1975. 

Em 1978, o Estado de Cabo Verde é admitido como accionista, com uma participação 

de 51% do capital social. Em 1995, inicia-se o processo de alienação da participação do 

Estado, que fica concluída em 1998, passando todo o capital social para as mãos de 

privados nacionais. 

Subjacente à privatização da Moave, esteve por um lado a modernização das instalações 

fabris (moagem de trigo) e, por outro, a diversificação das actividades (negócio), que 

veio permitir a empresa a comercialização dos demais produtos de primeira 

necessidade, nomeadamente arroz, milho e açúcar. 

Fruto desta estratégia, a Moave postula-se, hoje, como a principal empresa nacional de 

comercialização dos produtos de primeira necessidade em Cabo Verde. Fonte
2
: 

2.1.2 Recolha de Dados 

Relativamente à base de dados que servirá de suporte para o estudo de caso, a análise 

será restringida ao plano de produção e embalagem através do pequeno ensaque. De 

realçar que o pequeno ensaque trata-se de um investimento inovador que a Moave 

implementou em 2011, visando dotar a empresa de uma maior capacidade permanente 

                                                             

2 www.moave.cv 
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de produção e por outro lado constitui uma aposta na diversificação da gama de 

produtos atendendo às alterações nas tecnologias e no mercado.  

Os principais dados colectados foram os seguintes: 

Produtos a serem embalados  

Produtos Potenciais Unidade Embalagem

Farinha Especial 1 kg 12 x 1kg

Farinha Integral - Papa de Cabicinha 1 kg 12 x 1kg

Açucar 1 kg 12 x 1kg

Arroz Azul  - Agulha - Thai 100% 1 kg 12 x 1kg

Arroz  - Thai 5% partido 1 kg 12 x 1kg

Arroz Rosa - Perfumando Jasmim 1 kg 12 x 1kg

Arroz Carolino 1 kg 12 x 1kg  

Capacidade Máxima de Produção (Máquina)  

Capacidade Máxima de Produção (em 

Unidades, em Embalagens 12x1 kg e em 

Toneladas)

Unid.
Quant. Prod. / 

Hora

Quant. Prod. / 

Dia

Quant. Prod. / 

Mês

Quant. Prod. / 

Ano

Unid 1 kg 1.320 10.560 232.320 2.787.840

Emb. 12 x1kg 110 880 19.360 232.320

Toneladas 1,32 10,56 232,32 2.787,84

Unid 1 kg 2.100 16.800 369.600 4.435.200

Emb. 12 x1kg 175 1.400 30.800 369.600

Toneladas 2,10 16,80 369,60 4.435,20

Farinhas e Açucares

Arrozes

 

Calendário de trabalho diário e mensal  

Horário de Trabalho - Normal
% Dias Trab./ 

Mês

Dias de Prod. / 

Mês

Horas de Prod. 

/ Dia

Nº Horas Prod. / 

Mês

Nº Horas Prod. / 

Ano

Farinhas/ Açucares e Outros 35% 7,7 8 61,6 739

Arrozes 65% 14,3 8 114,4 1.373

Total 100% 22 8 176 2.112  
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Plano de trabalho mensal e anual tendo em conta a capacidade máxima da máquina. 

Produtos Potenciais
% Dias Trab./ 

Mês

Dias de Prod. / 

Mês

Dias de Prod. / 

Ano

Nº Horas Prod. / 

Mês

Nº Horas Prod. / 

Ano

Farinha Especial 45% 3,47 41,58 27,72 332,64

Farinha Integral - Papa de Cabicinha 5% 0,39 4,62 3,08 36,96

Açucar 50% 3,85 46,20 30,80 369,60

Total Farinhas e Açucares 1,00 7,70 92,40 61,60 739,20

Arroz Azul - Thai 100% 35% 5,01 60,06 40,04 480,48

Arroz ????? - Thai 5% partido 10% 1,43 17,16 11,44 137,28

Arroz Rosa - Perfumado 40% 5,72 68,64 45,76 549,12

Arroz Carolino ?????? 15% 2,15 25,74 17,16 205,92

Total Arrozes 100% 14,30 171,60 114,40 1372,80  

Plano de produção mensal e anual em quantidades, tendo em conta a capacidade 

máxima da máquina  

Produção / Mês Produção / Ano Produção / Mês Produção / Ano Produção / Mês Produção / Ano

Farinha Especial 27,72 36.590 439.085 3.049 36.590 36,59 439,08

Farinha Integral - Papa de Cabicinha 3,08 4.066 48.787 339 4.066 4,07 48,79

Açucar 30,80 40.656 487.872 3.388 40.656 40,66 487,87

Arroz Azul - Thai 100% 40,04 84.084 1.009.008 7.007 84.084 84,08 1.009,01

Arroz ????? - Thai 5% partido 11,44 24.024 288.288 2.002 24.024 24,02 288,29

Arroz Rosa - Perfumado 45,76 96.096 1.153.152 8.008 96.096 96,10 1.153,15

Arroz Carolino ?????? 17,16 36.036 432.432 3.003 36.036 36,04 432,43

TOTAL GLOBAL 176,00 321.552 3.858.624 26.796 321.552 321,55 3.858,62

EMBALAGENS 12 x 1kg
Produtos Potenciais

Nº Horas Prod. / 

Mês

UNIDADES TONELADAS

 

 Preço de Custo matéria-prima (Últimos Preços a Janeiro 2011)  

Farinha Especial 40,4 / Kg

Farinha Integral - Papa de Cabicinha 40,4 / Kg

Açucar 82,3 / Kg

Arroz Azul - Thai 100% 65,3 / Kg

Arroz ????? - Thai 5% partido 56,4 / Kg

Arroz Rosa - Perfumado 103,8 / Kg

Arroz Carolino ?????? 53,3 / Kg

Produtos Potenciais PCA

 

Após a obtenção dos dados necessários, estes foram trabalhados num ficheiro do Excel, 

visando o apuramento dos principais parâmetros da estrutura de custos e rendimentos 

gerados pelo pequeno ensaque, a saber:  

 apuramento do custeio de cada produto a saída do ensaque 
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 apuramento do plano de produção 

 apuramento do volume de negócios 

 apuramento do ponto de equilíbrio 

 apuramento dos resultados por segmento de negócios 

 apuramento dos resultados por clientes 

2.1.3 Rentabilidade dos Produtos 

Tendo em conta que alguns produtos são mais rentáveis que outros em função de 

diferenças de preço, custo de fabricação ou apoio promocional, todo os esforços de 

venda deverão estar focalizados nos produtos que gerarão máxima margem de 

comercialização. Neste sentido, este tópico (rentabilidade dos produtos) tem por 

objectivo analisar quais são as mercadorias mais rentáveis (tanto em unidades 

monetária, quanto em percentual de rentabilidade). Segue-se a tabela dos sete produtos 

comercializados pela MOAVE S.A, subdivido em três linhas de produtos: F (Farinhas), 

AÇ (Açucares), AR (Arrozes). 

Tabela 1 

 

2.1.4 Margem de contribuição total 

Das informações constantes da tabela 1, é possível identificar quais os produtos mais 

interessantes em termos da sua capacidade de proporcionar margens de contribuição 

total, bem como os menos relevantes neste tipo de avaliação. Neste sentido, o Arroz 

Perfumado, foi o que mais se destacou, respondendo por si, só por 41,07% da margem 
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de contribuição total, seguido pelos produtos, Arroz azul (23,68%), Arroz Carolino 

(8,44%), e Farinha Especial (6,42%).  

Desta análise, depreende-se ainda, que linha AR (Arrozes), é que detém maior peso na 

margem de contribuição global. Por outro lado, note-se que o produto, Farinha Integral 

participou para a margem de contribuição, com um percentual, abaixo de 1%, o que 

demonstra a fraca rentabilidade do referido produto.  

Em razão do atrás exposto, depreende-se que a linha dos arrozes, detêm maior 

capacidade de gerar lucros para a Organização. Conclui-se ainda que o poder de criação 

de caixa, está concentrado principalmente nos quatro produtos que compõe a linha dos 

arrozes. Ou seja quatro, dos sete produtos comercializados, representam 79,05% da 

margem global, restando aos demais contribuir com os 20,95% do período. No que 

concerne a possíveis iniciativas de melhoria desde quadro de concentração evidenciado 

nos arrozes, entende-se como viável a implementação de acções promocionais visando o 

incremento das vendas desses produtos mais rentáveis. 

2.1.5 Margem de contribuição unitária 

No que tange à análise da margem de contribuição unitária, foi detectado o cenário que 

se encontra na tabela 2, tendo sido estabelecido pela ordem decrescente de 

rentabilidade.   

  Gráfico 4                                                         Tabela 2 

  

Ao examinar a tabela 2, percebe-se que a um esforço em manter as margens dos 

produtos da mesma linha com valores aproximados, uma vez que a existência de 
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margens de produtos da mesma linha com diferenças significativas não se mostra muito 

pertinente em função da eficiência que se espera dos produtos da mesma família. 

Da análise ao gráfico depreende-se que 42,86% (3/7*100) dos 7 produtos que compõem 

o mix dos produtos comercializados proporcionam rentabilidade abaixo dos 22%.  

De realçar que, mais importante do que examinar a margem de contribuição de forma 

unitária, é analisar a contribuição dos mesmos em função da margem de contribuição 

total proporcionada no período, isto porque em última análise o que importa para a 

empresa é a capacidade que o item possui em gerar recursos para o caixa da empresa ( e 

obviamente quando maior o montante proveniente das vendas melhor será o valor 

criado para os accionistas.). 

A tabela 1, permite-nos inferir que não obstante o facto de o produto Arroz Carolino 

deter uma Mc Unit de 22,90% contra os 21,88% do produto Açúcar, este teve um maior 

desempenho em termos da contribuição total, tendo situado nos 1.064,3 mEcv contra 

644,8 mEcv do produto Arroz Carolino.  

2.1.6 Desempenho das linhas dos produtos 

Os mix de produtos comercializados pela empresa estão segregados em três grupos ou 

linhas de produtos. Sob a denominação Farinhas estão agrupados dois produtos 

respectivamente, enquanto a linha Arrozes é composta por quatro itens diferentes e a 

linha Açucares abarca um tipo de açúcar. Tendo em vista as informações pertinentes 

que a análise dessas linhas poderão proporcionar, nomeadamente: a determinação das 

linhas mais rentáveis e, por consequência as linhas com menor retorno; a definição de 

linha (s) a eliminar, reduzir ou ampliar (em termos de amplitude, nº de artigos, 

variedade de tipos, etc). Neste sentido, foi detectado o cenário que se encontra na tabela 

3. 
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Tabela 3 

 

A análise da tabela permite-nos inferir que os números da participação percentual das 

linhas nos critérios “vendas” e margem de contribuição total indicam a predominância 

dos Arrozes em detrimento das outras duas linhas de produtos. No que tange ao critério 

vendas, os Arrozes contribuiriam com 21.154,2 mEcv, o que representa 77,91% do 

volume de vendas do período em estudo, seguido pelo desempenho dos Açucares que 

situou nos 14,34%. Contudo, no parâmetro margem de contribuição total, note-se que o 

peso dos açúcares situa-se nos 13,93%, contra os 14,34% que detinha no quesito 

vendas. Entre os dois critérios citados, os gestores de venda deverão dar mais prioridade 

a análise do contributo de cada linha de produto a nível da margem de contribuição 

total, pois o que realmente interessa a empresa é a capacidade de caixa das linhas de 

produtos. 

2.1.7 Territórios de comercialização 

Atendendo ao critério de segmentação definido pela empresa, segue o relatório de 

vendas por cada sector de venda. 

Tabela 4 

 

No que concerne ao volume de vendas por territórios de vendas, note-se um melhor 

desempenho do mercado da região Sul, tendo contribuído com 59,36% das vendas 

contra os 40,64% da Região Norte. Este melhor desempenho das vendas no mercado da 

Região Sul é reflectido directamente no resultado operacional deste segmento, tendo 

atingido os 57,51% contra os 42,49% da Região Norte. 
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2.1.8 Resultado por canal de distribuição 

Outro método de análise dos resultados por segmentos, consiste em averiguar o 

desempenho dos diversos canais de distribuição, tendo sempre em conta que as 

estratégias de distribuição apresentam cada vez mais como um diferencial competitivo 

para a empresa. 

Tabela 5 

 

A análise da tabela 5 permite-nos concluir que os Grossistas são o maior consumidor 

das mercadorias da empresa, tendo absorvido 41,71% do volume de vendas. Por outro 

lado, na análise a nível do lucro operacional, note-se um certo equilíbrio entre os três 

principais canais de distribuição. De realçar que a política promocional, que contempla 

descontos de 5%, para os clientes que efectuam compras superiores a 3.000 mEcv, terá 

contribuído para o referido equilíbrio, não obstante o volume de negócios com os 

clientes do canal Grossistas tenha sido bastante superiores aos demais canais de 

distribuição.  

2.1.9 Rentabilidade de clientes 

O sub - tópico Rentabilidade de Clientes tem por objectivo dar a conhecer quais os 

clientes que são os mais rentáveis e também os que proporcionam resultados 

deficitários. Neste sentido, a análise da rentabilidade dos resultados de cada cliente 

permite traçar medidas e metas de cunho estratégico visando a optimização dos lucros 

da empresa. Por outro lado, permitirá melhorar o atendimento aos clientes mais 

rentáveis; conhecer os custos disponibilizados ao cliente e cobrar pelo mesmo; conceder 

descontos promocionais aos clientes aos quais é possível servir com menores custos, de 
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entre outras acções que visam reter os clientes actuais e atrair os que proporcionam 

lucros aos concorrentes.  

Segue um quadro síntese com o desempenho da Rentabilidade cada cliente ao longo do 

período em apreço. (Ver mapa detalhado nos anexos)Estudo de caso.xls.  
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Cliente - XX1 Cliente - XX2 Cliente - XX3 Cliente - XX4 Cliente - XX5
 Receitas 2.904.070,44 3.267.079,25 4.610.211,82 2.178.052,83 3.158.176,60

    Desconto (5% - Vendas > a 3.000.000) 0,00 -163.353,96 -230.510,59 0,00 -157.908,83

 Receita Líquida 2.904.070,44 3.103.725,28 4.379.701,23 2.178.052,83 3.000.267,77

 Custo dos Produtos Vendidos      (1.780.614,27)       (2.003.191,05)      (2.826.725,16)       (1.335.460,70)       (1.936.418,02)

 Margen Bruta 1.123.456,17 1.100.534,23 1.552.976,08 842.592,13 1.063.849,75

 Despesas C/Serviços ao Cliente 

 Visitas de vendas (Remun.Coloboradores) -147.032,09 -165.411,10 -233.413,44 -110.274,06 -159.897,39

 Veículos de entrega (Manutenção e Combustiveis) -25.668,45 -28.877,01 -40.748,66 -19.251,34 -27.914,44

 Expedição produtos vendidos - Gastos C/Transp.   -26.089,41 -29.350,59 -41.416,94 -19.567,06 -28.372,24

 Publicidade e Promoção de Vendas -77.005,35 -86.631,02 -122.245,99 -57.754,01 -83.743,32

 Armazenagem -38.502,67 -43.315,51 -61.122,99 -28.877,01 -41.871,66

 Outras despesas com os clientes -12.834,22 -14.438,50 -20.374,33 -9.625,67 -13.957,22

 Comiss. de Venda (8,5% - Vendas > a 750.000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Despesas Fixas 

 Amortizações -59.346,65 -66.764,98 -94.212,81 -44.509,99 -64.539,48

 Imparidades -56.257,60 -63.289,80 -89.308,94 -42.193,20 -61.180,14

 Resultado antes imposto 680.719,73 602.455,73 850.131,98 510.539,80 582.373,87

 Imposto  (25%) -170.179,93 -150.613,93 -212.532,99 -127.634,95 -145.593,47

Resultado liquido 510.539,80 451.841,80 637.598,98 382.904,85 436.780,41

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR SEGMENTOS - CLIENTES
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É notório a diferença entre a Rentabilidade dos clientes – XX1, comparativamente com 

os clientes XX2 e XX5. Não obstante a maior facturação evidenciado por XX2 e XX5, 

o cliente XX1, contribuiu com um resultado líquido na ordem dos 510,5 mEcv, contra 

os 451,8 mEcv e 436,7 mEcv que foram alcançados pelos clientes XX2 e XX5, 

respectivamente.  

As diferenças atrás apontadas ficam a dever-se essencialmente ao critério de apoio 

promocional que consistiu em atribuir descontos promocionais na ordem dos 5%, para 

clientes que adquiram mercadorias que superam a fasquia dos 3.000 mEcv. 

Por outro lado, as despesas com os serviços pós venda, contribuíram para o maior 

desempenho alcançado com o cliente XX1, uma vez que, os referidos gastos incorridos 

foram menos onerosos que os gastos incorridos com os clientes XX2 e XX5.  

Podemos concluir que para além da margem de comercialização que deverá ser 

adequado à tabela de preços vigente na empresa, deverá merecer também atenção os 

critérios estabelecidos para concessão de descontos promocionais, não descurando a 

optimização/redução dos gastos associados ao serviço pós venda. 

2.1.10 Análise ao ponto de equilíbrio 

No contexto empresarial, entre algumas informações que merecem destaques diante de 

sua importância de dados produtivos e financeiros de uma organização, está o Ponto de 

Equilíbrio. Teoricamente, o Ponto de Equilíbrio significa que a empresa encontra-se no 

ponto zero de seus negócios, ou seja não está tendo nem lucros nem prejuízos. Segue, a 

situação de equilíbrio, do estudo em apreço. (ver detalhes de cálculos nos anexos e 

ficheiro de Excel Estudo de caso.xls  

Trab_Fim%20de%20Curso-%20Anilton%20Alves/Anilton%20Alves%20-%20TFC-%20Versão%20final%201/Estudo%20de%20caso.xls
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Quat.-Mensal Quat.-Anual ct.prod stc. Final Ct.prod.vendida Margens Vendas

Farinha Especial 1.442,05 17.304,55 892.263,35 0,00 892.263,35 26,00% 1.124.251,82

Farinha Integral 160,23 1.922,73 99.075,38 0,00 99.075,38 22,00% 120.871,97

Açucar 1.602,27 19.227,27 1.797.730,50 0,00 1.797.730,50 28,00% 2.301.095,04

Arroz Azul - Thai 100% 3.313,79 39.765,50 2.871.520,62 0,00 2.871.520,62 29,80% 3.727.233,77

Arroz ????? - Thai 5% partido 946,80 11.361,57 719.770,95 0,00 719.770,95 29,40% 931.383,61

Arroz Rosa - Perfumado 3.787,19 45.446,28 5.030.965,17 0,00 5.030.965,17 29,50% 6.515.099,90

Arroz Carolino ?????? 1.420,20 17.042,36 1.026.825,13 0,00 1.026.825,13 29,70% 1.331.792,19

Total 152.070,24 12.438.151,11 0,00 12.438.151,11 16.051.728,29

Descrição Farinha Especial Farinha Integral Açucar Arroz Azul Arroz Thai Arroz Rosa Arroz Carolino Total

 Receitas 1.124.251,82 120.871,97 2.301.095,04 3.727.233,77 931.383,61 6.515.099,90 1.331.792,19 16.051.728,29

  Custos da mercadoria produzida 892.263,35 99.075,38 1.797.730,50 2.871.520,62 719.770,95 5.030.965,17 1.026.825,13 12.438.151,11

 Mais:Inventário Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Disponível para venda 892.263,35 99.075,38 1.797.730,50 2.871.520,62 719.770,95 5.030.965,17 1.026.825,13 12.438.151,11

 Menos:Inventário Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Custo Mercadoria Vendida 892.263,35 99.075,38 1.797.730,50 2.871.520,62 719.770,95 5.030.965,17 1.026.825,13 12.438.151,11

 Margen Bruta 231.988,47 21.796,58 503.364,54 855.713,15 211.612,66 1.484.134,73 304.967,06 3.613.577,19

 Outras Desp. Gerais . Fixas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -720.000,00

 Outras Desp. Varia n/incorpor. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.338.686,00

 Depreciação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -554.891,19

 Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Resultado antes imposto 231.988,47 21.796,58 503.364,54 855.713,15 211.612,66 1.484.134,73 304.967,06 0,00

 Imposto  (25%) -57.997,12 -7.628,80 -176.177,59 -299.499,60 -74.064,43 -519.447,15 -106.738,47 0,00
Resultado liquido 173.991,35 14.167,78 327.186,95 556.213,54 137.548,23 964.687,57 198.228,59 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR SEGMENTOS NO PONTO CRITICO

TESTE AO PONTO CRITICO
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A partir da produção e venda de cerca de 152.070 toneladas de produtos é possível obter 

um volume de vendas na ordem dos 16.051, 7 mEcv. O referido montante, proporciona 

uma margem bruta na ordem dos 3.613, 5 mEcv que permite cobrir os custos fixos e os 

custos variáveis não directamente incorporados.   

2.1.11 Análise da curva de experiência ABC 

No intuito de separar os produtos em grupos com características semelhantes, em 

função de seus contributos para à margem de contribuição total, optámos por recorrer a 

análise da curva de experiência ABC, de modo a individualizar a atenção para cada 

grupo de produtos, pois um tipo de controlo eficaz para um grupo pode não o ser para 

outro.  

Da análise a curva de experiência ABC, obtivemos os seguintes dados 

 

Classe Nº Itens % Itens Valor Acumu. Itens analisados

A 2 28,57% 64,75% Arroz Rosa e Arroz Azul

B 3 42,86% 28,79% Açucar; Arroz Carolino e Farinha especial

C 2 28,57% 6,46% Arroz Thai e Farinha integral  

Segundo o procedimento do método ABC, dividimos os produtos em três classes (A, B 

e C), tendo sido extraídas as seguintes ilações: 

Classe A: abriga o grupo de produtos mais importantes, que devem receber uma atenção 

especial da gestão, correspondendo ao arroz rosa e o arroz azul, cerca de 28% dos itens, 

representando cerca de 65% da margem de contribuição total. Estes itens devem receber 

um controlo mais rigoroso, individualmente, sendo responsáveis pela maior fasquia da 

facturação. 
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Classe B: representa um grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e 

C. Seu controlo pode ser menos rigoroso que os itens de classe A. Representam um 

valor intermediário na facturação da empresa. Da análise efectuada, depreendemos que 

os produtos que se enquadram nesta classe foram: o açúcar, arroz carolino e a farinha 

especial. 

Classe C: engloba itens menos importantes, que justificam pouca atenção por parte da 

gestão de vendas. Agrupa cerca de 28,57% dos itens, cuja importância em valor é 

pequena, representando cerca de 6,46% do valor total da margem de contribuição. 

Ficaram enquadrados nesta classe os produtos, arroz thai e a farinha integral. 

Segue um gráfico que espelha a curva de experiência obtida: 

Gráfico 5 

Curva a-b-c 
 

A B C

0 28.57 42.86 28.57
Itens

%
i

100.00

93.54

6475

.

 
2.1.12 Conclusões ao estudo de caso 

Tendo em conta que a análise da margem de contribuição permite obter importantes 

informações para a tomada de decisão relacionada ao mix de produção, de entre as quais 

se destacam: 

 Que produtos devem ter a sua produção e venda incrementados; 

 Os produtos que menos contribuem na margem de segurança; e 

 Indica que descontos podem ser concedidos sobre o preço de venda, de forma 

que não venha a prejudicar a margem de contribuição. 
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A nível da rentabilidade dos produtos, segue a lista dos produtos com maiores margens 

unitárias no cômputo geral das três linhas de produtos, que compõem o portfólio da 

empresa.  

 Arroz azul thai → Mc 22,96% 

 Açúcar → Mc 21,88% 

 Farinha especial → Mc 20,63% 

Em conformidade com o critério da margem de contribuição unitária, a empresa deverá 

definir estratégias comerciais que visam o incremento do volume de vendas dos três 

produtos que proporcionam maiores índices de rentabilidade.  

Por outro lado, o estudo permitiu-nos inferir que, o produto Farinha integral é o elo mais 

fraco do portfólio da empresa. Neste sentido, a estratégia comercial deverá ter especial 

atenção no que tange à definição da política de descontos. Tendo em conta que se trata 

de um produto com menor margem de rentabilidade, os eventuais descontos comerciais 

que poderão ser concedidos, devem se guiar pelo mesmo diapasão.      

Da análise à rentabilidade dos clientes, depreendemos que nem sempre os clientes com 

maior volume de vendas (vendas ilíquidas) proporcionam maior rentabilidade à 

empresa. Neste sentido, aquando da definição das estratégias de promoção de vendas, 

deverão ter sempre em conta a questão das despesas com o serviço ao cliente, 

precavendo assim, que, os clientes com maior volume de compras, venham a constituir 

nos clientes menos rentáveis.  
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CAPÍTULO III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

3.1 – Recomendações 

Com os desafios impostos pela competitividade dos mercados, torna-se um imperativo 

de gestão, que as empresas disponham de um conjunto de instrumentos de pilotagem, 

que servirá de auxílio no controlo de gestão.  

Neste sentido, a Contabilidade de Gestão, poderá desempenhar um papel fulcral na 

materialização dos objectivos estratégicos e contribuir de uma forma mais efectiva para 

a realização desses objectivos, desde que se tenha em devida atenção os seguintes 

aspectos: 

 Ultrapassar as barreiras organizativas e centrar-se nos segmentos e processos do 

negócio. 

 Seja orientada para o apuramento das contribuições dos segmentos geradores de 

valor (clientes, mercados, canais de distribuição, etc.) 

 Se as decisões estratégicas se prendem com a penetração em novos mercados, o 

sistema de Contabilidade deve orientar, pelo menos, para a análise da 

contribuição dos mercados e por produtos em detrimento da manutenção de uma 

Contabilidade de gestão preocupada com o apuramento do custo industrial dos 

produtos fabricados. 

 

3.2 – Limitações do trabalho 

No decorrer da elaboração do trabalho deparamos com alguns constrangimentos que de 

certa forma acabaram por limitar o âmbito da aplicação do referencial teórico 

apresentado. Das principais limitações, ressaltamos as seguintes: 

 

O estudo de caso foi restringido à produção no pequeno ensaque em detrimento da 

produção global da empresa. 
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As constatações encontradas no presente trabalho não poderão ser generalizadas, pois se 

trata de um estudo de caso, onde foi pesquisada apenas uma empresa do sector 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

3.2 Conclusões 

Tendo por base a fundamentação teórica bem como o estudo de caso analisado, 

procuramos ao longo do trabalho, trazer subsídios para responder ao problema de 

pesquisa inicialmente proposto: 

De que forma a margem de contribuição poderá constituir numa poderosa ferramenta de 

gestão estratégica, visando a análise da rentabilidade e a optimização do resultado 

económico da empresa? 

Quando as empresas têm como orientação à utilização da margem de contribuição, estas 

obterão certamente melhores resultados nas respostas dos negócios. Se a margem de 

contribuição não é conhecida, a empresa poderá ter um grande volume de vendas e 

mesmo assim acumular prejuízos. 

A adopção da margem de contribuição como ferramenta de gestão reforça o 

conhecimento da estrutura de custos de forma detalhada, o que por sua vez contribui 

para uma melhor formação dos preços de venda. 

É importante realçar que a margem de contribuição por si só, não é lucro. Daí a 

necessidade de os gestores fazerem uso das demais ferramentas de gestão conexas à 

margem de contribuição, nomeadamente o ponto de equilíbrio, grau de alavanca 

operacional, margem de segurança de entre outros.  

Com os resultados do estudo, concluímos que a margem de contribuição é um 

importante instrumento de gestão ao serviço da estratégia das empresas, visto que: 

 Sinaliza adequadamente os produtos que apresentam melhor retorno em termos 

de contribuição unitária, bem como os factores que contribuem para tal. 

 Avalia o comportamento económico de cada área de negócio e canal de 

distribuição da empresa. 
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 Fornece à Direcção Comercial das empresas as informações necessárias para a 

elaboração de estratégias promocionais para que os resultados globais por 

segmento de clientes não sejam prejudicados. 

 Fornece à Direcção de Produção directivas necessárias no sentido de delinearem 

estratégias produtivas que visem a optimização dos custos e ou aumentar a 

produtividade, contribuindo, assim para a maximização dos resultados da 

empresa. 

Não obstante as limitações concernente a metodologia de estudo utilizadas, em 

suma, concluímos que os objectivos inicialmente propostos foram alcançados, visto 

que o estudo de caso, permitiu-nos fazer uma articulação entre o referencial teórico 

e o caso prático, tendo a análise aos resultados do caso de estudo respondido ao 

problema de pesquisa.    
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APÊNDICE 1 

 

 

APÊNDICE 2 

DESIGNAÇÃO CUSTO/MÊS CUSTO/ANO CUSTO/ANO

Remuneração Colaboradores venda 90.000,00 1.170.000,00 1.241.253,00

Formação pessoal 5.250,00 68.250,00 72.406,43

Outros custos com pessoal 10.500,00 136.500,00 144.812,85

Sub-Total 1 15.750,00 1.374.750,00 1.458.472,28

Artigos para oferta 10.000,00 120.000,00 125.337,60

Transportes de mercadorias - Distribuição 20.328,00 243.936,00 254.786,27

Armazengem 30.000,00 360.000,00 376.012,80

Combustiveis 20.000,00 240.000,00 250.675,20

Sub-Total 1 80.328,00 963.936,00 1.006.811,87

TOTAL GASTOS VARIÁVEIS 96.078,00 2.338.686,00 2.465.284,15  
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APÊNDICE 3 

 

 

APÊNDICE 4 

 



68 

 

APÊNDICE 5 

Horário Trabalho Normal Salário Hora
Dias de Prod. / 

Mês

Nº Horas Prod. / 

Mês
Peso Relativo

% Dias Trab./ 

Mês

critério 

Imputação

Gastos Manutenção 56,82

Farinha Especial 3,47 27,72 45,00% 8,95

Farinha Integral - Papa de Cabicinha 0,39 3,08 5,00% 0,99

Açucar 3,85 30,80 50,00% 9,94

Total Farinhas e Açucares 7,70 61,60 35,00% 100,00% 19,89

Arroz Azul - Thai 100% 5,01 40,04 35,00% 12,93

Arroz ????? - Thai 5% partido 1,43 11,44 10,00% 3,69

Arroz Rosa - Perfumado 5,72 45,76 40,00% 14,77

Arroz Carolino ?????? 2,15 17,16 15,00% 5,54

Total Arrozes 14,30 114,40 65,00% 100,00% 36,93

Critério de Imputação Custo de manutenção

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

APÊNDICE 6 

Produtos Unidades Custo

Naturezas Fisicas Unitário Cons.unit Cons. Total Custo Total Cons.unit Cons. Total Custo Total Cons.unit Cons. Total Custo Total Cons.unit Cons. Total Custo Total

1. Matérias - primas

_Farinha Especial Ton. 40,36 3.049 123.065,71

_Farinha Integral Ton. 40,36 339 13.673,97

_Açucar 82,3 3.388 278.832,40

_Sacos Unid. 0,14 3.049 426,89 0,14 339 47,43 3.388 474,32

Tot.Mat-prim.  subsid. 123.492,60 13.721,40 279.306,72 0,00

2-Custo Transformação

_Mão de Obra Directa Hh 817,67 128,78 27,72 22.665,83 14,31 3,08 2.518,43 143,09 30,80 25.184,25

_Electricidade Kwh 28,5 27,72 12 9.480,24 3,08 12 1.053,36 30,80 12 10.533,60

_Manutenção Hm 56,82 8,95 27,72 1.575,00 0,99 3,08 175,00 9,94 30,80 1.750,00

33.721,07 3.746,79 37.467,85 0,00

3- Custo Total:

_Global 157.213,67 17.468,19 316.774,57 0,00

_Unitário 51,56 51,53 93,50 0,00

Margem Comercialização 26,00% 22,00% 28,00%

Preço venda 64,97 62,86 119,68

Farinha Especial Farinha Integral Açucar _

CUSTO MENSAL DE PRODUÇÃO A SAÍDA DO ENSAQUE - FARINHA E AÇUCARES

Total Ensaque
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APÊNDICE 7 

Produtos Unidades Custo

Naturezas Fisicas Unitário Cons.unit Cons. Total Custo Total Cons.unit Cons. Total Custo Total Cons.unit Cons. Total Custo Total Cons.unit Cons. Total Custo Total

1. Matérias - primas

Arroz Azul - Thai 100% Ton. 65,26 7.007,00 457.276,82

Arroz ????? - Thai 5% partido 56,4 2.002 112.912,80

Arroz Rosa - Perfumado Ton. 103,75 0 0,00 8.008 830.830,00

Arroz Carolino ?????? 53,3 0 0,00 3.003 160.059,90

_Sacos Unid. 0,14 0,00 0,00 0,14 0 0,00 0 0 0 0,00

Tot.Mat-prim.  subsid. 457.276,82 112.912,80 830.830,00 160.059,90

2-Custo Transformação

_Mão de Obra Directa Hh 817,67 186,02 40,04 32.739,53 53,15 11,44 9.354,15 212,59 45,76 37.416,60 79,72 17,16 14.031,23

_Electricidade Kwh 28,5 40,04 12 13.693,68 11,44 12 3.912,48 45,76 12 15.649,92 17,16 12 5.868,72

_Manutenção Hm 56,82 12,93 40,04 2.275,00 3,69 11,44 650,00 14,77 45,76 2.600,00 5,54 17,16 975,00

48.708,21 13.916,63 55.666,52 20.874,95

3- Custo Total:

_Global 505.985,03 126.829,43 886.496,52 180.934,85

_Unitário 72,21 63,35 110,70 60,25

Margem Comercialização 29,80% 29,40% 29,50% 29,70%

Preço venda 93,73 81,98 143,36 78,15

Arroz Azul - Thai 100% Arroz ????? - Thai 5% partido Arroz Rosa - Perfumado

Total Ensaque

Arroz Carolino ??????

CUSTO MENSAL DE PRODUÇÃO A SAÍDA DO ENSAQUE - ARROZES
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APÊNDICE 8 

Produtos Margem Stock Venda Stcok Venda

Comerc. Inicial CT.Produção Final Anual

Farinha Especial 26,0% 0 1.509.350 377.338 1.901.781

Farinha Integral - Papa de Cabicinha 22,0% 0 167.596 41.899 204.467

Açucar 28,0% 3.041.036 760.259 3.892.526

Arroz Azul - Thai 100% 29,8% 0 4.857.456 1.214.364 6.304.978

Arroz ????? - Thai 5% partido 29,4% 1.217.563 304.391 1.575.526

Arroz Rosa - Perfumado 29,5% 0 8.510.367 2.127.592 11.020.925

Arroz Carolino ?????? 29,7% 1.736.975 434.244 2.252.856

Total 0 21.040.342 5.260.085 27.153.059

Farinha Especial 26,00% 377.338 1.962.155 396.204 2.472.316

Farinha Integral - Papa de Cabicinha 26,00% 41.899 217.874 43.994 274.522

Açucar 26,00% 760.259 3.953.347 798.272 4.981.217

Arroz Azul - Thai 100% 26,00% 1.214.364 6.314.693 1.275.082 7.956.513

Arroz ????? - Thai 5% partido 26,00% 304.391 1.582.831 319.610 1.994.367

Arroz Rosa - Perfumado 26,00% 2.127.592 11.063.477 2.233.971 13.939.980

Arroz Carolino ?????? 26,00% 434.244 2.258.067 455.956 2.845.164

Total 2 5.260.085 27.352.444 5.523.090 34.464.079

ANO 2012

ANO 2011

VOLUME NEGÓCIOS - TENDO EM CONTA O  STOCK FINAL
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APÊNDICE 9 
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APÊNDICE 10 

 

Descrição Cliente - XX1 Cliente - XX2 Cliente - XX3 Cliente - XX4 Cliente - XX5 Cliente - XX6 Cliente - XX7 Cliente - XX8 Cliente - XX9 Cliente - XX10 Total

 Receitas 2.904.070,44 3.267.079,25 4.610.211,82 2.178.052,83 3.158.176,60 1.452.035,22 2.468.459,87 4.065.698,62 1.089.026,42 1.960.247,55 27.153.058,62

    Desconto (5% - Vendas > a 3.000.000)                           -               (163.354)              (230.511)                            -               (157.909)                            -                            -              (203.285)                            -                            -                (755.058)

 Receita Líquida 2.904.070,44 3.103.725,28 4.379.701,23 2.178.052,83 3.000.267,77 1.452.035,22 2.468.459,87 3.862.413,69 1.089.026,42 1.960.247,55 26.398.000,30

 Custo dos Produtos Vendidos      (1.780.614,27)       (2.003.191,05)      (2.826.725,16)       (1.335.460,70)       (1.936.418,02)          (890.307,14)       (1.513.522,13)      (2.492.859,98)         (667.730,35)      (1.201.914,63)      (16.648.743,43)

 Margen Bruta 1.123.456,17 1.100.534,23 1.552.976,08 842.592,13 1.063.849,75 561.728,08 954.937,74 1.369.553,71 421.296,06 758.332,91 9.749.256,87

 Despesas C/Serviços ao Cliente 

 Visitas de vendas (Remun.Coloboradores) -147.032,09 -165.411,10 -233.413,44 -110.274,06 -159.897,39 -73.516,04 -124.977,27 -205.844,92 -55.137,03 -99.246,66 -1.374.750,00

 Veículos de entrega (Manutenção e Combustiveis) -25.668,45 -28.877,01 -40.748,66 -19.251,34 -27.914,44 -12.834,22 -21.818,18 -35.935,83 -9.625,67 -17.326,20 -240.000,00

 Expedição produtos vendidos - Gastos C/Transp.   -26.089,41 -29.350,59 -41.416,94 -19.567,06 -28.372,24 -13.044,71 -22.176,00 -36.525,18 -9.783,53 -17.610,35 -243.936,00

 Publicidade e Promoção de Vendas -77.005,35 -86.631,02 -122.245,99 -57.754,01 -83.743,32 -38.502,67 -65.454,55 -107.807,49 -28.877,01 -51.978,61 -720.000,00

 Armazenagem -38.502,67 -43.315,51 -61.122,99 -28.877,01 -41.871,66 -19.251,34 -32.727,27 -53.903,74 -14.438,50 -25.989,30 -360.000,00

 Outras despesas com os clientes -12.834,22 -14.438,50 -20.374,33 -9.625,67 -13.957,22 -6.417,11 -10.909,09 -17.967,91 -4.812,83 -8.663,10 -120.000,00

 Comiss. de Venda (8,5% - Vendas > a 750.000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Despesas Fixas 

 Amortizações -59.346,65 -66.764,98 -94.212,81 -44.509,99 -64.539,48 -29.673,33 -50.444,65 -83.085,31 -22.254,99 -40.058,99 -554.891,19

 Imparidades -56.257,60 -63.289,80 -89.308,94 -42.193,20 -61.180,14 -28.128,80 -47.818,96 -78.760,64 -21.096,60 -37.973,88 -526.008,54

 Resultado antes imposto 680.719,73 602.455,73 850.131,98 510.539,80 582.373,87 340.359,86 578.611,77 749.722,69 255.269,90 459.485,82 5.609.671,14

 Imposto  (25%) -170.179,93 -150.613,93 -212.532,99 -127.634,95 -145.593,47 -85.089,97 -144.652,94 -187.430,67 -63.817,47 -114.871,45 -1.402.417,79
Resultado liquido 510.539,80 451.841,80 637.598,98 382.904,85 436.780,41 255.269,90 433.958,83 562.292,02 191.452,42 344.614,36 4.207.253,36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR SEGMENTOS - CLIENTES
2011
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APÊNDICE 11 

Produtos Preço de Venda Ct variáv indust.

Farinha Especial 64,97 51,56

Farinha Integral 62,86 51,53

Açucar 119,68 93,50

Arroz Azul - Thai 100% 93,73 72,21

Arroz ????? - Thai 5% partido 81,98 63,35

Arroz Rosa - Perfumado 143,36 110,70

Arroz Carolino ?????? 78,15 60,25

Custos fixos totais 3.613.577,19

Vendas global 31.544.656,76

Produto Quantidade Preço venda Valor Global Mix vendas (Q)

Farinha Especial 29.272,32 64,97 1.901.781,23 11,38%

Farinha Integral 3.252,48 62,86 204.466,68 1,26%

Açucar 32.524,80 119,68 3.892.525,92 12,64%

Arroz Azul - Thai 100% 67.267,20 93,73 6.304.978,20 26,15%

Arroz ????? - Thai 5% partido 19.219,20 81,98 1.575.525,91 7,47%

Arroz Rosa - Perfumado 76.876,80 143,36 11.020.924,74 29,89%

Arroz Carolino ?????? 28.828,80 78,15 2.252.855,94 11,21%

Total 257.241,60 27.153.058,62 1,00

Prec.venda ponderado 105,55

Cust.ponderado vendas 81,79

Peso dos cust. das vendas 77,4879%

Rácio Margem  Contrib. 22,5121%

Ponto critico em valor 16.051.728,29

Ponto critico quantidade (ano) 152.070,24

Ponto Crtico por produto Valor global Ponderação Ponto critico - Ano Ponto critico - Mês

Computo Geral 152.070,24

Farinha Especial 0,1138 17.304,55 1.442,05

Farinha Integral 0,0126 1.922,73 160,23

Açucar 0,1264 19.227,27 1.602,27

Arroz Azul - Thai 100% 0,2615 39.765,50 3.313,79

Arroz ????? - Thai 5% partido 0,0747 11.361,57 946,80

Arroz Rosa - Perfumado 0,2989 45.446,28 3.787,19

Arroz Carolino ?????? 0,1121 17.042,36 1.420,20

Indicadores

CÁLCULO DO PONTO EQUÍLIBRIO

 



75 

 

APÊNDICE 12 

Quat.-Mensal Quat.-Anual ct.prod stc. Final Ct.prod.vendida Margens Vendas

Farinha Especial 1.442,05 17.304,55 892.263,35 0,00 892.263,35 26,00% 1.124.251,82

Farinha Integral 160,23 1.922,73 99.075,38 0,00 99.075,38 22,00% 120.871,97

Açucar 1.602,27 19.227,27 1.797.730,50 0,00 1.797.730,50 28,00% 2.301.095,04

Arroz Azul - Thai 100% 3.313,79 39.765,50 2.871.520,62 0,00 2.871.520,62 29,80% 3.727.233,77

Arroz ????? - Thai 5% partido 946,80 11.361,57 719.770,95 0,00 719.770,95 29,40% 931.383,61

Arroz Rosa - Perfumado 3.787,19 45.446,28 5.030.965,17 0,00 5.030.965,17 29,50% 6.515.099,90

Arroz Carolino ?????? 1.420,20 17.042,36 1.026.825,13 0,00 1.026.825,13 29,70% 1.331.792,19

Total 152.070,24 12.438.151,11 0,00 12.438.151,11 16.051.728,29

Descrição Farinha Especial Farinha Integral Açucar Arroz Azul Arroz Thai Arroz Rosa Arroz Carolino Total

 Receitas 1.124.251,82 120.871,97 2.301.095,04 3.727.233,77 931.383,61 6.515.099,90 1.331.792,19 16.051.728,29

  Custos da mercadoria produzida 892.263,35 99.075,38 1.797.730,50 2.871.520,62 719.770,95 5.030.965,17 1.026.825,13 12.438.151,11

 Mais:Inventário Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Disponível para venda 892.263,35 99.075,38 1.797.730,50 2.871.520,62 719.770,95 5.030.965,17 1.026.825,13 12.438.151,11

 Menos:Inventário Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Custo Mercadoria Vendida 892.263,35 99.075,38 1.797.730,50 2.871.520,62 719.770,95 5.030.965,17 1.026.825,13 12.438.151,11

 Margen Bruta 231.988,47 21.796,58 503.364,54 855.713,15 211.612,66 1.484.134,73 304.967,06 3.613.577,19

 Outras Desp. Gerais . Fixas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -720.000,00

 Outras Desp. Varia n/incorpor. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.338.686,00

 Depreciação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -554.891,19

 Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Resultado antes imposto 231.988,47 21.796,58 503.364,54 855.713,15 211.612,66 1.484.134,73 304.967,06 0,00

 Imposto  (25%) -57.997,12 -7.628,80 -176.177,59 -299.499,60 -74.064,43 -519.447,15 -106.738,47 0,00
Resultado liquido 173.991,35 14.167,78 327.186,95 556.213,54 137.548,23 964.687,57 198.228,59 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR SEGMENTOS NO PONTO CRITICO

TESTE AO PONTO CRITICO
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APÊNDICE 13 

Data

Ano Valor Valor Nºde anos De

Aquisição De Abates Liquido utilidade Exercícios

Ano Aquisição Abate esperada Anteriores Taxas % Valores

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Activos Fixos Tangiveis

 EDIFIC. E OUT. CONSTRUÇÕES

1 ESTRUTURA EM ALUMINIO 800.000,0 0,0 800.000,0 25 4,0% 32.000,0

2

TOTAL 800.000,00 800.000,00 0,00 32.000,00
 EQUIPAMENTOS BÁSICOS

1 BIG - BAGS E CUSTOS DE INSTALÇÃO E CARREGAMENTO 1.820.568,7 0,0 1.820.568,7 25 0,0 4,0% 72.822,7

2 VERTICAL FORM-FII-SEAL MACHINE MODEL D150 DOLZAN 3.916.518,1 0,0 3.916.518,1 25 0,0 4,0% 156.660,7

3 VOLUMETRIC CUP FILLER WITH FLAP CLOUSURE 1.549.787,8 0,0 1.549.787,8 25 0,0 4,0% 61.991,5

4 VOLUMETRIC AUGER FILLER -FOR POWDERS 1.681.940,3 0,0 1.681.940,3 25 0,0 4,0% 67.277,6

5 HOT FOLL PRINTER CX 30 540.623,7 0,0 540.623,7 25 0,0 4,0% 21.624,9

6 OUTFEED COVEYOR 300.346,5 0,0 300.346,5 25 0,0 4,0% 12.013,9

7 BUCKET ELEVATOT - FOR GRANDULES + GROUND HOPPER 1.021.178,0 0,0 1.021.178,0 25 0,0 4,0% 40.847,1

8 SCREW ELEVATOR - FOI POWDERS 937.081,0 0,0 937.081,0 25 0,0 4,0% 37.483,2

9 WOODEN CRATE FOR PACKING 204.235,6 0,0 204.235,6 25 0,0 4,0% 8.169,4

10 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO 1.100.000,0 0,0 1.100.000,0 25 0,0 4,0% 44.000,0

TOTAL 13.072.279,72 13.072.279,72 250,00 0,00 0,40 522.891,19

TOTAL GERAL 13.872.279,72 0,00 13.872.279,72 250,00 0,00 0,40 554.891,19

ACTIVO IMOBILIZADO

Do exercício

MAPA DO IMOBILIZADO E DAS REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Item Descrição do Activo Imobilizado

REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
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Anexo I 

A - CRIAÇÃO DE PRÉ-CONDIÇÕES - para o caso particular das farinhas

Nº 

Equip
Equipamentos Quant.

Preço 

Unitário 

(Euros)

Preço 

Unitário 

(ECV)

Valor Total 

EUROS

Valor Total    

ECV (Ex-

Works)

1 Alteração do ensaque para Carregamento do Big-Bag - 
Quadro Electríco

1 700 77.186 700 77.186

2 Carregamento do Big-Bag (Moave) 1 600 66.159 600 66.159

3 Descarregamento do Big-Bag (Armazem) - Estrutura em 

Aço St37 regulável em altura 2,5-3,9 metros; Capacidade de carga = 

1.000 kg + diferencial de 1.000 kg
1 2.650 292.202 2.650 292.202

4 BIG BAGS 300 11 1.225 3.333 367.550

5
Outros Diversos 1 500 55.133 500 55.133

Total de Equipamentos 7.783 858.229

7 Deslocação BRAGA - Mão de Obra (8 Dias*600€) 1 4.800 529.272 4.800 529.272

8 Acomodação + Comida + transporte (8x170€) 1 1.360 149.960 1.360 149.960

9 Técnicos Moave (Viagem+Acomodação + Comida + 1 2.040 224.941 2.040 224.941

Total A 15.983 1.762.402  
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Anexo III 

C - EQUIPAMENTO BASE

Produtos: Farinhas, Açucares, Etc. + Grãos (arrozes, feijões, etc)

Pesos to pack: 1 kg

Tipo de Bolsa: Heat selable film

Formato: Pillow pack

Material de Envoltura:

Capacidade de Produção: 20 a 25 bpm - farinhas; 35 a 40 bpm - grãos

Nº 

Equip
Equipamentos Quant.

Preço 

Unitário 

(Euros)

Preço 

Unitário 

(ECV)

Valor Total 

EUROS

Valor Total    

ECV (Ex-

Works)

Repartição

%

Repartição 

Valor
Total

1 Vertical Form-Fil-Seal MACHINE Model D150 DOLZAN 1 32.600 3.594.639 32.600 3.594.639 0 196.748 3.791.387

2 Volumetric Cup Filler with Flap Clousure - for Granules 1 12.900 1.422.419 12.900 1.422.419 0 77.854 1.500.273

3 Volumetric Auger Filler - for powders 1 14.000 1.543.710 14.000 1.543.710 0 84.493 1.628.203

4 Hot Foil Printer CX 30 1 4.500 496.193 4.500 496.193 0 27.158 523.351

5 Outfeed conveyor 1 2.500 275.663 2.500 275.663 0 15.088 290.751

6 Bucket Elevator - for granules + Ground Hopper 1 8.500 937.253 8.500 937.253 0 51.299 988.552

7 Screw elevator - for powders 1 7.800 860.067 7.800 860.067 0 47.075 907.142

8 Wooden Crate for packing 1 1.700 187.451 1.700 187.451 0 10.260 197.710

Total de Equipamentos 84.500 9.317.393 1 509.976 9.827.368

9 Viagens+ Montagem + Formação 1 3.750 413.494 3.750 413.494

10 Acomodação + Comida + transporte (5x175€) 1 875 96.482 875 96.482

Total Encargos montagem+ Outros 4.625 509.976

Total Global C 89.125 9.827.368 509.976 9.827.368  

 

Anexo IV 

Nº 

Equip
Equipamentos Quant.

Preço 

Unitário 

(Euros)

Preço 

Unitário 

(ECV)

Valor Total 

EUROS

Valor Total    

ECV

1 Sistema de ar comprimido 1 0 0 1.100.000

2 1 0 0 0

3 1 0 0 0

Total de Equipamentos 0 1.100.000  

Anexo V 

E - ENCARGOS TRANSPORTE + ADUANEIROS   (Todos Equipamentos)

Designação
Valor Total 

EUROS

Valor Total 

ECV

Frete Contentor 20" 360 39.731

TCH 105 11.578

Encargos Aduaneiros 1.643 181.200

Outros Diversos (Despesas Bancárias + Seguros, etc 1.360 150.000

Total Encargos Frete + Aduaneiros + Outros 3.469 382.509

TOTAL GLOBAL 112.364 13.872.280 


