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Resumo:
Este artigo é o extrato de um trabalho de conclusão de curso, o qual teve por objetivo identificar os
custos da atividade principal - enlonamento de caminhões - de uma empresa prestadora de serviços,
situada no município de Ponta Grossa – Paraná. A motivação e justificativa para o desenvolvimento de
tal tema foi a constatação da necessidade da empresa em conhecer os custos de seus serviços, a
margem de contribuição e o seu ponto de equilíbrio, visto que as empresas prestadoras de serviços têm
certa carência quando se trata de gestão de custos. Foi então realizada a coleta de dados, os gastos
foram separados e classificados em fixos e variáveis, tornando assim possível encontrar a margem de
contribuição e o ponto de equilíbrio de tal atividade. Contudo, deve-se levar em consideração que
esses resultados podem conter certo viés, pois a empresa trabalha com vários tipos de serviços cuja
demanda sofre alterações todos os meses. Estas alterações afetam a margem de contribuição dos
serviços e faz com que seu ponto de equilíbrio não seja constante.
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Costs in service delivery: a case study in truck tarpaulin company
Abstract
This article is the abstract of a completion of course work, which aimed at finding costs of the main
activity - tarpaulin truck - of a service company, in Ponta Grossa - Parana. The rationale that justifies
the development such theme was the realization there was a need of the company in determine the
costs of its services, the contribution margin and the balance point. It was then held collecting data, the
expenditures were separated and categorized as fixed or variable. It allowed determining the margin
and break-even of the activity. However, it must be accounted that these results can be biased because
the company offers many types of services whose demand change monthly. Such changes affect the
service contribution margin and makes that its balance point not be constant.
Keywords: Costs. Service provision . Management.

1 Introdução
Atualmente, a contabilidade de custos passou a ser encarada sob uma nova ótica, a de
ferramenta gerencial, assim passando a ter duas funcionalidades: a) auxilio ao controle; b)

ajuda na tomada de decisões. (MARTINS, 2008). Sob esse novo enfoque a Contabilidade de
Custos, ampliou seu aproveitamento além do campo industrial, em instituições atípicas àquela
natureza começando-se então a se utilizar o custo na prestação de serviços. É muito comum
encontrar empresários desse segmento com dificuldades quando a questão é a gestão dos
custos. Muitas vezes essas dificuldades acontecem porque o empresário não tem
conhecimento de como realizar os cálculos pertinentes a identificação dos custos ou por
considerar essa atividade, muito trabalhosa, que toma tempo, e na visão do empreendedor
seria uma “perda de tempo” que não lhe traria retorno monetário. Porém para o bom
desempenho de qualquer atividade, seja ela industrial, comercial ou de serviços, a
identificação dos custos é essencial, pois sem estas informações, não há como saber o quanto
é necessário vender para cobrir seus custos e obter lucro.
Este artigo é o extrato de um trabalho de conclusão de curso, o qual teve como objetivo geral
a identificação e classificação dos custos na prestação de serviços. Assunto este que será
abordado de maneira geral, porém com um enfoque maior nos pontos que envolvem os custos
de uma empresa de pequeno porte que presta serviços no município de Ponta Grossa – Paraná,
optante pelo Simples Nacional e que tem como atividade principal o enlonamento de
caminhões. A empresa em questão não emprega nenhuma ferramenta de gestão que forneça
informações a respeito da formação do custo da sua atividade principal. A falta deste
conhecimento por parte dos gestores da empresa, foi a motivação para a realização deste
trabalho, pois não se sabe se a empresa obtem resultados positivos no desempenho de suas
atividades.
O resultado final, fruto do desenvolvimento deste trabalho, tem a finalidade de fornecer ao
gestor desta empresa, e/ou de outras semelhantes, informações de como acompanhar a saúde
de seu empreendimento, através da identificação e classificação dos custos da atividade
desenvolvida, seguidos do cálculo do ponto de equilíbrio.
A presente pesquisa é classificada como exploratória-descritiva quanto aos seus objetivos,
quanto à sua característica atende à forma de um estudo de caso. A coleta de dados se deu
através dos documentos fornecidos pela empresa e através de entrevistas informais aplicadas
ao sócio e seus colaboradores a fim de obter as informações necessárias para o bom
desenvolvimento deste trabalho.
2 Contabilidade de Custos para a Prestação de Serviços
A contabilidade realizada em entidades prestadoras de serviços difere-se da que é realizada
em indústrias e comércios. O principal ponto em que divergem é que os serviços são
considerados intangíveis, não tendo propriedades físicas e seu consumo acontece no momento
de sua execução, portanto, não é possível colocá-lo em estoque. (VARDERBECK; NAGY,
1998). Seguindo a linha de raciocínio de Oliveira e Perez Jr. (2000), são classificados como
custos da prestação de serviços todos os gastos relativos aos bens e recursos consumidos ao
longo do processo e conforme Bruni (2012), estes podem ser apresentados sob a forma de três
componentes, os quais são denominados como componentes contábeis de custos. São eles:
materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação.
Os materiais aplicados na prestação de serviços, correspondem aos insumos necessários para a
realização concreta do serviço, conforme a atividade desempenhada, havendo casos em que
nenhum material é utilizado na prestação do serviço. (BERNARDI, 1996).
A mão de obra direta é o esforço do trabalho produtivo relacionado objetivamente aos
diferentes serviços prestados pela empresa e os custos indiretos de fabricação são os gastos
não objetivamente relacionados aos serviços especificamente, e assim, por serem indiretos
geralmente são alocados por alguma forma rateio (BRUNI, 2012).

Os custos indiretos dos serviços podem ser divididos em três grupos: a) Materiais indiretos –
são os materiais secundários e auxiliares que sem importância ou falta de mensuração são
alocados de forma indireta aos serviços; b) Mão de obra indireta – é aquele que apesar de
fazer parte do processo dos serviços, não o realiza; e c) Outros custos indiretos – deste grupo
estão os demais custos envolvidos no processo como, por exemplo, aluguéis, energia elétrica,
depreciações, entre outros. (BERNARDI, 1996).
A seguir serão abordadas, em um sentido mais amplo, as possíveis classificações dos custos,
que podem ser fixos ou variáveis, diretos ou indiretos.
2.1 Custos Fixos e Variáveis
Os custos podem ser classificados como fixos e variáveis. As principais características dos
custos fixos são três: 1) O valor total dos custos permanece constante dentro do intervalo de
volume de produção normal, intervalo este chamado de intervalo de significância; 2) O valor
por unidade produzida varia conforme varia o volume de produção, isto acontece porque o
valor fixo é dividido pelo número de unidades produzidas, quanto maior o número de
unidades produzidas, menor será o custo fixo unitário; 3) A alocação dos custos fixos para os
departamentos ou centro de custos, na maior parte das vezes, é devido à adoção de um critério
de rateio estabelecido pela administração. Os custos variáveis mantêm relação direta com o
volume de produção ou serviço, logo, o total dos custos variáveis cresce conforme o volume
de atividades da empresa aumenta. São exemplos de custos variáveis a matéria prima e a mão
de obra direta. As características desses custos são: 1) Seu valor total varia em proporção
direta com o volume produzido; 2) O valor por unidade é constante, independe do volume
produzido; 3) A alocação desses custos é feita de forma direta ao produto, sem a utilização de
algum critério de rateio. (OLIVEIRA; PEREZ Jr, 2000). Existem ainda os custos
semivariáveis e semifixos. Esses custos têm relação diferenciada com a base de volume
tomada como referência. Para tais custos, após suas avaliações, é possível verificar que eles
possuem uma parte fixa e outra parte variável. (LEONE; LEONE, 2010).
Para reforçar a definição de custos fixos e variáveis, Bernardi (1996, p. 157), diz que os
custos fixos como aqueles “que não têm relação com os volumes produzidos ou vendidos. São
normalmente indiretos aos produtos, mercadorias ou serviços, incorrendo mesmo a volume
zero”. Já, os custos variáveis são definidos pelo autor como sendo “todos os custos de
natureza variável, em relação aos volumes produzidos ou vendidos (comércio), usualmente
identificados diretamente, ou seja, sem rateios, no produto, mercadorias ou serviços, portanto
inexistentes quando não há volume.”
Podem ser citados como exemplos de custos fixos, de acordo Oliveira e Perez Jr (2000), os
salários e encargos sociais das chefias dos departamentos e setores de produção, salários e
encargos sociais do pessoal de segurança, aluguel de prédios ou máquinas produtivas,
depreciações de prédios ou máquinas produtivas, entre outros.
Na prestação de serviços os custos variáveis referem-se aos materiais aplicados (se houver), e
à mão de obra desempenhada diretamente no serviço, variando conforme o volume dos
serviços prestados. (BERNARDI, 1996).
De acordo com os autores esses custos são muito freqüentes e são facilmente identificados
quando observados seu comportamento diante de uma base de volume e representados
graficamente diante de duas grandezas, custo e base de volume escolhida.
2.2 Custos diretos e indiretos
No caso da empresa objeto de estudo, não há nenhum custo que possa ser classificado como
indireto, tendo em vista que todo o esforço despendido tem como finalidade a realização de

sua atividade principal. Logo, os conceitos que serão apresentados a seguir discorrerão sobre
mão de obra, que por sua vez é geralmente o principal, ou até mesmo o único custo em no
setor de prestação de serviços.
A mão de obra direta “é o trabalho aplicado diretamente na prestação de serviços”, conforme
comentam Oliveira e Perez Jr. (2000, p.72). Ainda de acordo com estes autores a mão de obra
indireta são as atividades realizadas que não são mensuráveis em nenhum serviço executado,
como por exemplo:
[...] em uma empresa de auditoria, compreende os salários e encargos dos instrutores
de treinamento de auditores, visto que tais custos não são passíveis de identificação
com as diversas auditorias realizadas no período, o que torna impraticável a
apropriação para cada cliente atendido, desses custos com treinamento.

Para Martins,(2008), na mão de obra direta pode ser mensurado o tempo expedido para
realização ou produção de um produto ou serviço. Já, a mão de obra indireta é aquela em que
é necessário recorrer a qualquer critério de rateio ou estimativa. Porém, existem casos em que
mesmo sendo possível o cálculo da mão de obra direta, este não é feito por razões econômicas
ou por difícil mensuração, logo, aloca-se como indireta.
Para Leão (1999, p.14), nos serviços, a mão de obra direta representa
[...] o custo do pessoal que participa diretamente do serviço, independente do tempo
de participação. É o pessoal que forma a equipe e que realiza o serviço. Este custo
envolve para cada integrante da equipe, salário, gratificações e adicionais.

A mão de obra direta, para esse autor, “é o componente do Custo de Serviço, que representa o
custo do pessoal da administração da empresa a ser incluído no custo do serviço.” (LEÃO,
1999, p. 30).
De acordo com Bernardi (1996), a mão de obra direta é de fato mais acentuada nos serviços
do que em outras atividades, pois a prestação de serviços é a modalidade que demanda
recursos humanos de forma intensificada e dependente, isto porque o produto oferecido tem
caráter intangível sendo da própria natureza da atividade. O autor complementa que “desta
forma, na maioria dos serviços prestados, quem concretiza o “produto” intangível é o
funcionário da empresa que presta o serviço [...]” (1996, p. 120).
A mão de obra indireta corresponde, segundo Bernardi (1996, p. 121),
[...] a mão de obra que, embora esteja envolvida no processo de serviços, não o
executa; caso contrário, seria direta. Nesse tipo de mão de obra, encontra-se o
pessoal envolvido na supervisão operacional em seus vários níveis, assim como os
envolvidos em administração e apoio às operações.

A mão de obra direta é considerada como custo variável, pois esta irá variar conforme a
produção, ou seja, está relacionada com o tempo diretamente utilizado nos serviços, onde, na
existência de casos em que por algum motivo o funcionário deixa de exercer sua função o
tempo ocioso é aplicado em outra atividade, esta mão de obra deixará de ser considerada
como direta e será transformada em custo indireto para posterior rateio à produção
(MARTINS, 2008).
No entanto, a toda regra há uma exceção, e no caso da mão de obra direta não é diferente,
conforme descreve Martins (2008, p.134)
Uma exceção pode existir, entretanto, e podemos ter Mão de obra Direta fixa. Tal
fato ocorre quando existe um equipamento que tem seu volume de produção ditado
por regulagem. Aumenta ou diminui o volume da produção, mas continua o mesmo
número de profissionais diretos trabalhando, pelo menos dentro de certos limites.
Neste caso, assume a Mão de obra Direta o comportamento de custo fixo.

No Brasil os encargos sociais tornam-se custos variáveis relativos e proporcionais à mão de
obra direta, onde
[...] precisa-se calcular para cada empresa (ou para cada departamento, se houver
variações significativas entre eles) qual o valor a ser atribuído por hora de trabalho.
Sabemos que decorrem da legislação e do contrato de trabalho os repousos semanais
remunerados, as férias, o 13º salário, a contribuição ao INSS, a remuneração dos
feriados, as faltas abonadas por gala, nojo etc., além de vários outros direitos
garantidos por acordos ou convenções coletivas de trabalho das diversas categorias
profissionais. A maneira mais fácil de calcular esse valor é verificar o gasto que cabe
à empresa por ano e dividí-lo pelo número de horas em que o empregado
efetivamente se encontra à sua disposição. (MARTINS, 2008, p. 135).

Bruni (2012), afirma que no Brasil devido aos altos encargos sociais, estes devem ser
agrupados ao custo horário da mão de obra direta de forma variável, pois quanto maior é a
mão de obra direta aplicada aos serviços, maiores serão alguns encargos sociais cobrados,
embora, seja possível a contratação de funcionários que serão remunerados com base em um
número fixo de horas trabalhadas, o que torna a mão de obra direta um custo fixo, na maioria
das vezes.
Mesmo uma empresa prestadora de serviços, onde todos os esforços despedidos sejam para a
realização da atividade fim, sendo esta única e exclusivamente a prestação de um serviço e
sem inclusão de materiais, existem alguns gastos que devem ser classificados como despesa,
podendo variar entre fixa e variável, direta e indireta. Conforme Oliveira e Perez Jr. (2000,
p.73 - 75) “despesas diretas são aquelas que podem ser facilmente quantificadas e apropriadas
às receitas de vendas e de prestação de serviços”. E as indiretas, de acordo com os autores,
“são aqueles gastos que não podem ser identificados com precisão com as despesas geradas.
Geralmente são consideradas como despesas do período e não são distribuídos por tipo de
receita”. Com relação às de despesas fixas e variáveis, pode-se definir as despesas fixas como
aquelas que têm natureza fixa e independem do volume de vendas e são apropriadas ao
resultado do período. Já, as despesas variáveis são diretamente relacionadas com as vendas,
variando conforme seu volume. (BERNARDI, 1996).
2.3 Margem de Contribuição
De acordo com Bernardi (1996, p. 159)
Margem de contribuição de um produto, mercadoria ou serviço é a diferença entre o
valor das vendas, os custos variáveis e as despesas variáveis da venda. Isto significa
que pode-se avaliar o quanto cada venda contribui para pagar os custos fixos e
despesas fixas.

Oliveira e Perez Jr (2000) definem margem de contribuição como “sobras financeiras” de
cada produto ou serviço que serviram para recuperação dos custos e despesas fixas da
empresa, obtendo ao final o lucro esperado pelos proprietários dessa empresa.
Já, para Alves (2013, p. 64)
Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e a soma das despesas
e custos variáveis de um produto ou serviço. Em linhas gerais, a margem de
contribuição é o ganho que a empresa obtém em cada produto, deduzidos aqueles
gastos inerentes a cada um.

De acordo com este autor, a margem de contribuição é uma das mais importantes ferramentas
gerenciais utilizadas como auxílio à tomada de decisões estratégicas, pois ela permite que os
gestores observem certas situações como: a) quais produtos ou serviços são mais lucrativos;
b) quais produtos ou serviços cujas vendas devem ser aumentadas; c) a possibilidade de
deixar de fornecer algum produto ou serviço para aumentar a rentabilidade; d) os descontos
que podem ser concedidos em cada produto ou serviço; e) quantidade mínima produzida e

vendida para não se ter prejuízo; f) quais departamentos são ineficientes; e e) formação do
preço de venda mais adequado para cobrir os custos e se obter lucro. Enfim, existe um leque
de possibilidades que podem direcionar as decisões tomadas através da análise da margem de
contribuição.
A margem de contribuição unitária pode ser calculada pela diferença entre o preço de venda
unitário e o custo e despesa variável unitária de cada produto ou serviço, tendo assim o valor
que cada unidade traz de sobra entre a receita e o custo provocado por esse produto. Para se
obter a margem de contribuição total basta multiplicar a margem de contribuição unitária pela
quantidade de unidades vendidas e, o lucro da empresa se realiza quando deduzidos da
margem de contribuição total todos os custos e despesas fixas. (MARTINS, 2008).
Alves (2013) corrobora com Martins (2008), afirmando que o cálculo da margem de
contribuição unitária é obtido através da diferença entre o preço de venda unitário, a soma dos
custos variáveis por produto e a soma das despesas variáveis por produto.
Muitas empresas utilizam o cálculo da margem de contribuição para avaliar a eficiência de
departamentos, divisões ou linhas de produção através de análises comparativas entre eles.
Também é muito utilizada para análise entre filiais, confrontando com aquelas que melhor
contribuem para o pagamento dos gastos fixos comuns a todos as outras filiais. (ALVES,
2013). Logo, a margem de contribuição é a parcela que cada produto contribui para pagar as
despesas fixas e os custos fixos da entidade.
2.4 Ponto de Equilíbrio
Para Bernardi (1996, p. 159), “Ponto de Equilíbrio é o volume calculado em que as receitas
totais de uma empresa igualam-se aos custos e despesas totais; o lucro é igual a zero.”
VanDerbecK e Nagy (1998, p. 415) relatam que “o ponto de equilíbrio pode ser definido
como o ponto no qual a receita de vendas é adequada para cobrir todos os custos de
manufatura e vender o produto, mas sem obter lucro.”
Existem três conceitos de ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio contábil, o financeiro e o
econômico.
De acordo com Bruni (2012) o ponto de equilíbrio contábil representa o volume de vendas ou
o faturamento que certa empresa precisa para cobrir seus gastos, obtendo um lucro nulo. O
ponto de equilíbrio contábil (PEC) pode ser representado pela equação
PEC (un) =

Gastos fixos

(1)

Margem de contribuição unitária
O ponto de equilíbrio financeiro é definido por este mesmo autor como o ponto de equilíbrio
de caixa, o qual apresenta o volume de vendas em quantidades ou unidades monetárias
resultando em geração de caixa igual a zero. O ponto de equilíbrio financeiro é representado
pela equação
PEF$ = (Gasto Fixo – Depreciação) x Preço (2)
Preço – Gasto Variável Unitário
O autor ainda define o ponto de equilíbrio econômico como sendo o volume de vendas em
quantidades ou unidades monetárias para obtenção de um resultado econômico igual a zero,
entendendo que todos os fatores serão remunerados, incluindo o capital próprio. Esta
modalidade de ponto de equilíbrio é representada pela equação

PEE$ = (Gasto Fixo + Remuneração do Capital Próprio) x Preço

(3)

Preço – Gasto Variável Unitário
Contudo, o ponto de equilíbrio contábil pode ser utilizado para definir o nível de atividades
pertinentes a todos os custos e despesas, avaliar a lucratividade da empresa associados aos
níveis possíveis de produção e promover a análise das conseqüências da lucratividade obtida
pela empresa decorrente das alterações nas despesas e nos custos, na quantidade vendida, no
preço de venda, entre outros. Já, o lucro financeiro, está relacionado às parcelas de despesas e
custos em que a empresa não efetua desembolsos numerários naquele exercício, como com
depreciação, por exemplo, obtendo um prejuízo contábil e saldo de caixa igual a zero
(OLIVEIRA e PEREZ Jr, 2000). O ponto de equilíbrio econômico, diferentemente, dos outros
dois, ocorre quando a remuneração do capital próprio se iguala ao lucro contábil. (MARTINS,
2008).
2.5 Mix de Vendas
Várias empresas prestadoras de serviços oferecem mais de um serviço para venda, logo cada
um desses serviços terá custos variáveis unitários distintos que contribuirão de forma
diferente para o lucro. O fato dessas empresas apresentarem várias opções de serviços
também determina que estes possuam preços de venda diferenciados uns dos outros. Logo, o
volume de vendas necessário para atingir o ponto de equilíbrio depende do mix de vendas.
Portanto, o mix de vendas se refere à distribuição de vendas correspondente entre as opções de
produtos ou serviços oferecidas e vendidas pela empresa em questão. (WARREN, REEVE e
FESS, 2001).
Cardoso et al. (2012, p. 181), relatam que se deve sempre priorizar o serviço que apresente
maior margem de contribuição, porém,
[...] algumas empresas produzem e comercializam uma quantidade tão grande de
diferentes itens que a análise proposta pode tornar-se praticamente inviável. Então, o
foco da decisão passa a ser um lote formado por diferentes itens que guardem
razoável correlação entre o volume comercializado de determinado produto com o
volume de outros produtos. Nesse caso, o gestor pode usar como ferramentas o
Ponto de Equilíbrio e a Margem de Segurança para analisar o conjunto de produtos
como se formassem um lote pequeno de produtos – um mix de produtos - , e não só
cada produto isoladamente.

O objetivo principal de qualquer empresa é a obtenção de um maior lucro possível, porém nas
empresas que se trabalha com um vasto leque de produtos, a melhor forma de maximizar os
lucros é encontrar o melhor mix de produção, ou seja, definir o conjunto de produtos,
mercadorias ou serviços que permitam que a empresa atinja o lucro máximo. (ALVES, 2013).
A definição do melhor mix de produtos da empresa é uma tarefa que parte da análise da
margem de contribuição de cada produto, mercadoria ou serviço dependendo do ramo de
atividade da empresa,onde o ranking de produtos, mercadorias ou serviços, quando analisado
pela margem de contribuição, apresentará por ordem o produto com maior margem de
contribuição, logo, o produto que traz maior rendimento para a empresa.
Existe outra forma de determinar o ponto de equilíbrio para uma empresa multiserviços,
dividindo-se os gastos fixos pelo índice de margem de contribuição total, onde este índice de
acordo com Cardoso et al. (2012, p. 184) “corresponde ao quociente entre a margem de
contribuição total da empresa e a receita bruta total da empresa.” Porém, a utilização da
referida fórmula é limitada devido a necessidade de que a quantidade vendida dos diversos
serviços seja constante. (CARDOSO et al., 2012).

3 Descrição e análise do estudo
Os dados que serão apresentados a seguir foram coletados através de relatórios fornecidos
pela empresa, objeto deste estudo. Por ser uma prestadora de serviços e ter seus custos
constituídos basicamente pela mão de obra direta, iniciou-se a exposição dos dados coletados
através da Tabela 01, o qual reúne todos os custos fixos da empresa, como pode ser observado
a seguir.
Descrição dos gastos

Valor mensal

Remuneração total dos funcionários

R$

6.873,90

FGTS

R$

1.394,71

Provisão Férias

R$

1.452,78

Provisão 1/3 Férias

R$

484,24

Provisão 13º salário

R$

1.452,78

Provisão FGTS s/ férias e 13º salário

R$

271,23

Seguro de vida

R$

120,80

Transporte
Refeição

R$
R$

2.436,02
4.949,62

Exames Periódicos

R$

270,08

Uniforme

R$

283,50

Equipamentos de proteção individual

R$

271,35

Outros gastos

R$

4.386,89

Total dos gastos fixos

R$

24.647,90

Fonte: As autoras
Tabela 1 - Relação dos gastos fixos da empresa

Os gastos incorridos mensalmente de maneira fixa na empresa, consistem basicamente em
custo com a mão de obra direta e nas provisões que incidem sobre ela. Outros custos
classificados também como fixos englobam todos aqueles gastos que ocorrem todos os meses
e que estão ligados diretamente ao desenvolvimento da atividade principal da empresa. Os
valores que compõem “outros gastos” na Tabela 1 são diversos itens, cuja descrição é
irrelevante para o desenvolvimento deste estudo, porém obedecem as características citadas
anteriormente, englobando inclusive as despesas fixas. O valor total identificado nesta tabela
será utilizado posteriormente no cálculo do ponto de equilíbrio.
Mas antes é preciso ter o conhecimento do valor da margem de contribuição, para isso foi
preciso elaborar um mix de vendas, com o intuito de se evitar grandes distorções, sendo
selecionados os dez tipos de serviços que mais foram realizados, em média, nos últimos três
meses, e calcular a margem de contribuição de cada um deles que é o valor de venda menos o
valor da comissão e do imposto do Simples Nacional que incidem sobre cada serviço
prestado, conforme pode ser observado na Tabela 2.

Modelo carreta

Especificação
da carreta

Tipo de Valor do
serviço* serviço

(-) Valor
comissão

(-)
Impostos
(15%)

(=) Margem
%
Contribuição M.C.*

Acima de 24
pallets

A

R$ 64,00

R$ 12,40

R$ 9,60

R$ 42,00

66%

Acima de 24

D

R$ 64,00

R$ 12,40

R$ 9,60

R$ 42,00

66%

pallets
Carreta

1 grade

A

R$ 57,00

R$ 12,40

R$ 8,55

R$ 36,05

63%

Carreta

2 grades

A

R$ 82,00

R$ 19,60

R$ 12,30

R$ 50,10

61%

Truck / Toco

1 grade

A

R$ 42,00

R$ 10,40

R$ 6,30

R$ 25,30

60%

Sider

A

R$ 43,00

R$ 12,40

R$ 6,45

R$ 24,15

56%

Carreta
Asa Delta
Truck / Toco
Carreta
Carreta
Fonte: As autoras

A

R$ 18,00

R$ 6,00

R$ 2,70

R$ 9,30

52%

2 grades

D

R$ 31,00

R$ 10,40

R$ 4,65

R$ 15,95

51%

Sider

D

R$ 31,00

R$ 12,40

R$ 4,65

R$ 13,95

45%

2 grades

D

R$ 49,00

R$ 19,60

R$ 7,35

R$ 22,05

45%

Tabela 2 - Margem de contribuição por tipo de prestação de serviço
*Tipo de serviço consiste em A = amarração e D = desamarração
**M.C. = margem de contribuição em percentual

Como podem ser observados na Tabela 2, os serviços resultam em valores de margem de
contribuição diferentes, porém para calcular o ponto de equilíbrio é necessário chegar a uma
margem de contribuição única. Neste estudo de caso, calculou-se o percentual que cada
serviço representava no todo através de uma análise vertical. Após multiplicou-se este
percentual pelo valor da margem de contribuição daquele serviço, para assim, se obter o valor
que aquele serviço representa na margem de contribuição. Este cálculo está demonstrado na
Tabela 3 a seguir.
Modelo
carreta

Especificação
da carreta

Acima de
24 pallets
Acima de
24 pallets

Tipo de
serviço*

Média de
serviços
prestados

Participação
do serviço em
%

A

228

25%

R$

42,00

R$

10,70

D

56

6%

R$

42,00

R$

2,63

Margem de
Contribuição

Margem de
Contribuição
PE

Carreta

1 grade

A

54

6%

R$

36,05

R$

2,18

Carreta
Truck /
Toco

2 grades

A

63

7%

R$

50,10

R$

3,53

1 grade

A

121

14%

R$

25,30

R$

3,42

Carreta

Sider

A

14

2%

R$

24,15

R$

0,38

A

243

27%

R$

9,30

R$

2,53

2 grades

D

33

4%

R$

15,95

R$

0,59

Carreta

Sider

D

46

5%

R$

13,95

R$

0,72

Carreta

2 grades

D

37

4%

R$

22,05

R$

0,91

895

100%

Asa Delta
Truck /
Toco

Total

R$ 27,57

Fonte: As autoras
Tabela 3 - Margem de Contribuição do ponto E de acordo com a recorrência do serviço prestado.
*Tipo de serviço consiste em A = amarração e D = desamarração

O cálculo do ponto de equilíbrio é a parte mais simples da análise dos custos, pois as
informações já estão prontas, tendo em vista que os valores já estão prontos, basta apenas
dividir o total dos gastos fixos pelo valor margem de contribuição ponto de equilíbrio. O

resultado indica a quantidade mínima de serviços que a empresa precisará prestar para cobrir
todos os seus custos e a partir daí obter lucro.
Total dos gastos fixos

R$ 24.647,90

( / ) Margem de contribuição Ponto E

R$

( = ) Ponto de Equilíbrio E

27,57
894

Fonte: As autoras
Tabela 4 - Ponto de equilíbrio empresarial

Como a empresa presta diversos serviços, se aplicou o resultado do ponto de equilíbrio sobre
o percentual que cada serviço representa no todo, obtendo assim uma estimativa de quanto
cada tipo de serviço deverá ocorrer no mês para que a empresa não obtivesse nem lucro nem
prejuízo.

Modelo carreta

Especificação
da carreta

Asa Delta
Veículos acima de 24
pallets

Tipo de
serviço

Ponto de
Equilíbrio

Participação
do serviço em
%

Quantidade de
serviços para o
PE

A

894

27%

241

D

894

25%

224

Truck / Toco

1 grade

A

894

14%

125

Carreta
Veículos acima de 24
pallets

2 grades

A

894

7%

63

A

894

6%

54

Carreta

1 grade

A

894

6%

54

Carreta

Sider

A

894

5%

45

Carreta

2 grades

D

894

4%

36

Truck / Toco

2 grades

D

894

4%

36

Sider

D

894

2%

18

100%

894

Carreta
Total
Fonte: As autoras

Tabela 5 - Quantidade de prestação de serviço para atingir o ponto de equilíbrio

3 Considerações finais
Uma boa gestão é um quesito fundamental para a sobrevivência de uma empresa, e para isso é
essencial o conhecimento profundo de tudo que ocorre dentro dela, bem como os seus custos,
despesas e receitas, pois é a partir daí que a entidade poderá identificar se está obtendo
resultados positivos, ou não, ao exercer suas atividades. Para isso, em um primeiro momento é
necessária a correta identificação e separação dos custos e despesas e a partir daí estas
informações servirão como base para a elaboração de ferramentas valiosas no processo de
gestão.
Foi considerando esta importância que o tema estudado foi escolhido, e não só por isso, foi
levado em consideração também o fato da empresa objeto de estudo ser uma prestadora de
serviços, o que não é um assunto muito abordado no atualmente, talvez não o quanto deveria,
levando em consideração o aumento significativo deste ramo na economia.
Deve-se levar em consideração que a empresa não tem o poder de incentivar a quantidade de
serviços que serão prestados, pois muitas vezes isto depende de fatores externos. Desta

maneira, os resultados obtidos no desenvolvimento deste estudo ainda possibilitarão aos
gestores identificar maneiras de melhorar o desempenho da empresa através da redução dos
custos e despesas, levando em consideração o fluxos existentes.
Os valores encontrados através dos cálculos realizados neste estudo servirão também para a
formação de preço, pois conhecendo-se os custos, despesas e o ponto de equilíbrio, torna esse
cálculo mais simples. O que é de grande valia, tendo em vista a importância de se calcular um
correto preço de venda, onde a empresa possa auferir lucro e mantenha-se competitiva no
mercado.
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