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RESUMO: O presente estudo aborda uma análise de custos para uma 

agroindústria de alimentos localizada em Picos – PI. A fundamentação teórica 

aborda os conceitos da área de custo com base em alguns autores, mostrando 

a importância da gestão de custos para as empresas. A pesquisa foi realizada 

na empresa com base em seus dados internos e posteriormente feito uma 

análise das informações coletadas. A metodologia caracteriza-se como 

exploratória e bibliográfica, sendo que os dados analisados são de janeiro a 

dezembro de 2014. 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade de Custos, Tomadas de Decisões, Ponto 

de Equilíbrio, Margem de Contribuição, Custeio Variável.  

ABSTRACT: This study addresses a cost analysis for an agribusiness food 

located in Picos - PI. The theoretical framework deals with the concepts of the 

cost of area based on some authors, showing the importance of cost 

management for companies. The survey was conducted in the company based 

on its internal data and subsequently made an analysis of the information 

collected. The methodology is characterized as exploratory and literature, and 

the data analyzed from January to December 2014. 

KEY-WORDS: Cost Accounting, Decisions Taken, Breakeven, Contribution 

Margin, Costing Variable. 
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1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade constitui, objetivamente, um sistema de informação e 

avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de 

natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à 

entidade objeto de contabilização.  

A contabilidade dispõe de diversos instrumentos para medir, verificar 

e analisar a formação e as variações do patrimônio, pois é através destas 

análises que os gestores tomam suas decisões a fim de obter melhores 

desempenhos e resultados. A contabilidade gerencial tem uma grande 

importância na gestão das empresas, pois é através dela que são organizadas 

as informações que servirão de suporte para os gestores. Segundo Institute of 

Management Accountants (IMA – Instituto dos Contadores Gerenciais), a 

contabilidade gerencial é o processo de identificação, mensuração, 

acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação das 

informações financeiras usadas pela administração para planejar, avaliar e 

controlar uma organização e assegurar o uso adequado e a responsabilização 

por seus recursos. 

No mundo globalizado o mercado a cada dia que passa se torna 

mais competitivo e as empresas buscam ferramentas e instrumentos para 

auxiliar a gestão nas tomadas de decisões, sempre objetivando o aumento da 

produtividade e lucratividade, e um dos instrumentos mais importantes e 

ligados diretamente ao lucro é a contabilidade de custos. 

Diante da importância da contabilização dos custos, principalmente 

para uma empresa industrial, o presente estudo tem como objetivo principal 

analisar os custos de produção na agroindústria de alimentos, Casa Apis, e 

como objetivos específicos, a identificação e classificação dos custos de todo 

processo de produção, bem como o cálculo da margem de contribuição e do 

ponto de equilíbrio, tendo em vista que, a análise dos custos de uma indústria é 

extremamente importante para o desenvolvimento e crescimento da mesma.  

A empresa é constituída em forma de sociedade cooperativa 

formada e administrada por pequenos produtores rurais, sendo que a maioria 

não possui conhecimentos técnicos em contabilidade de custos, resultando a 

falta de um gerenciamento dos custos de produção, podendo comprometer o 
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crescimento e desenvolvimento da empresa. Diante do exposto, como analisar 

os custos de uma agroindústria de alimentos na cidade de Picos – PI?  

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi elaborado estudo de 

caso na agroindústria de alimentos Casa Apis, e foram aplicadas a seguintes 

técnicas de pesquisa: bibliográfica e coleta documental. A pesquisa 

bibliográfica tem como objetivo a revisão teórica e o embasamento para análise 

e execução prática da pesquisa e consiste também na utilização de técnicas e 

métodos válidos e reconhecidos pela literatura, além de demonstrar o 

conhecimento das mesmas por parte do pesquisador. A coleta documental 

refere-se à coleta de dados extraídos de documentos (escritos ou não) de 

fontes primárias, como por exemplo, as demonstrações contábeis e os 

relatórios de caixa e produção referente período de doze meses: janeiro a 

dezembro de 2014.  

Através da gestão de custos a empresa poderá tomar suas decisões 

com mais eficiência e eficácia, por exemplo, calcular a margem de contribuição 

da empresa e assim saber quais os produtos que trazem resultados positivos e 

quanto sobra para pagar as despesas fixas e gerar lucro, também será possível 

calcular o ponto de equilíbrio, conhecendo este parâmetro a empresa poderá 

estabelecer qual a sua meta de vendas no mês para não tenha prejuízo. 

Portanto, qualquer decisão a ser tomada, qualquer que seja a área 

de atuação do responsável por ela, encontrará na informação contábil gerencial 

o fundamento necessário para que a opção encontrada seja a mais benéfica 

possível para o desenvolvimento da organização. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Contabilidade de Custos 

2.1.1 Conceito e Origem 

Antes mesmo da globalização, com o surgimento das empresas de 

manufatura, no século XVIII, na conhecida época da Revolução Industrial, os 

proprietários das indústrias manufatureiras europeias começaram a encontrar 

dificuldades para apurar seus resultados e conhecer os custos de fabricação, 

utilizando a contabilidade financeira que até então era eficiente para o controle 

do patrimônio das empresas comerciais. 
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Naquela época, para avaliar os estoques de produtos, cuja com 

posição dos custos englobava não somente, com o nas empresas comerciais, 

o preço pago aos fornecedores de materiais e de insumos, mas também os 

gastos com mão de obra e com os demais gastos gerais de fabricação 

necessários para produzir bens destinados à venda, um novo critério de 

avaliação tornou-se necessário, não só para possibilitar o conhecimento do 

lucro nas vendas com a identificação correta do custo dos produtos vendidos, 

mas também para a perfeita avaliação do patrimônio cujo ativo continha 

estoques de produtos fabricados e ainda não vendidos. 

Surgiu, então, a contabilidade de custos com o importante 

instrumento de controle que facilitou a avaliação dos estoques de produtos 

fabricados. O grande desafio da contabilidade de custos, que apareceu, 

principalmente, para atribuir custos aos estoques, ao longo do tempo, sempre 

foi o rateio dos custos indiretos (fixos) de fabricação.  

Apesar de existir sistemas de custeio que proporcionam uma menor 

margem de arbitrariedade, como o departamental e o ABC, os custos indiretos 

ainda traz uma subjetividade nas análises de custos, por isso o sistema mais 

adequado para a tomada de decisões é o custeio variável, que adota somente 

os custos variáveis enquanto os custos indiretos são tratados como despesas. 

2.1.2 Elementos dos Custos 

2.1.2.1 Materiais 

Os materiais são os objetos utilizados no processo de produção, 

podendo ou não entrar na composição do produto. Os materiais são 

classificados em Matéria-Prima, Materiais Secundários, Materiais Auxiliares e 

Materiais de Embalagem. 

Matéria-Prima é a substância bruta principal e indispensável na 

fabricação de um produto. Entra na composição do produto de maneira 

preponderante em relação aos demais materiais. Em uma indústria de móveis 

de madeira, é a madeira; em uma indústria de confecções, é o tecido; em uma 

indústria de massas alimentícias, é a farinha. 

Materiais Secundários são os materiais aplicados na fabricação em 

menores quantidades que a matéria-prima. Entram na composição dos 

produtos, juntamente com a matéria-prima, complementando-a ou até mesmo 
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dando o acabamento necessário ao produto. Para uma indústria de móveis de 

madeira, são os pregos, a cola, o verniz, as dobradiças, os fechos etc.; para 

um a indústria de confecções, são os aviamentos (botões, zíperes, linha etc.). 

Materiais Auxiliares são todos os materiais que, embora necessários 

ao processo de fabricação, não entram na composição dos produtos. Para uma 

indústria de móveis de madeira, são as lixas, as estopas, os pincéis, a graxa 

etc. 

Materiais de Embalagem são os materiais destinados a acondicionar 

ou embalar os produtos antes que eles deixem a área de produção. Em uma 

indústria de móveis de madeira, podem ser as caixas de papelão; em uma 

indústria de confecções, podem ser as caixas de papelão ou os sacos plásticos 

etc. 

2.1.2.2 Mão de Obra 

Mão de Obra é o gasto com o pessoal que trabalha direta ou 

indiretamente na fabricação dos produtos, ou seja, a Mão de Obra é o esforço 

humano aplicado na produção, compreendendo não só os gastos com salários, 

mas também os encargos sociais e os benefícios que os empregados gozarem, 

como por exemplo, o vale-transporte, o vale-alimentação e outros. A Mão de 

Obra pode ser direta ou indireta.  

A Mão de Obra Direta é aquela relativa ao pessoal que trabalha 

diretamente sobre o produto em elaboração, desde que seja possível a 

mensuração do tempo despendido e a identificação de quem executou o 

trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação indireta ou rateio. 

A Mão de Obra Indireta compreende os gastos com o pessoal que 

executam tarefas direcionadas à produção, porém sem manipular diretamente 

os produtos. Sempre que não houver identificação ou mensuração clara com 

os gastos com mão de obra em relação aos produtos fabricados, esses gastos 

serão classificados como mão de obra indireta e serão atribuídos aos produtos 

por meio de rateio. Exemplos de mão de obra indireta: Gastos com supervisor 

de produção, chefes de seção, faxineiros, eletricistas e mecânicos que fazem 

manutenções nas máquinas da fábrica e outros.   

2.1.2.3 Gastos Gerais de Fabricação 

Gastos gerais de fabricação são os demais gastos necessários para 

a fabricação dos produtos, os quais, pela própria natureza, não se enquadram 



6 
 

com os materiais ou com a mão de obra. São os gastos com aluguéis, energia 

elétrica, serviços de terceiros, manutenção da fábrica, depreciação de 

máquinas, seguros contra roubos e incêndios, pequenas peças para reposição, 

telefones e comunicações etc. 

2.1.3 Classificação dos Custos 

a) Em relação aos produtos 

Em relação aos produtos fabricados, o custo pode ser direto ou 

indireto. 

Custos diretos compreendem os gastos com materiais, mão de obra 

e gastos gerais de fabricação aplicados diretamente na fabricação dos 

produtos. São assim denominados porque suas quantidades e valores podem 

ser facilmente identificados em relação a cada produto fabricado. 

Custos indiretos ou de apoio compreendem os gastos com materiais, 

mão de obra e gastos gerais de fabricação aplicados indiretamente na 

fabricação dos produtos. São assim denominados por ser impossível uma 

segura identificação de suas quantidades e valores em relação a cada produto 

fabricado. 

b) Em relação ao volume de produção 

Em relação aos volumes de produção dos bens e serviços, os custos 

podem ser fixos ou variáveis.   

Os custos fixos independem das quantidades produzidas e 

permanecem constantes dentro de um intervalo determinado de volume de 

produção. Quanto maior for o volume de produção, menor será o custo fixo por 

unidade. São exemplos de custos fixos: aluguel, manutenção e seguro da 

fábrica. 

Os custos variáveis dependem da quantidade produzida. Eles estão 

diretamente relacionados com o volume de produção. Quanto maior a 

quantidade produzida maiores serão os custos variáveis totais de produção. O 

custo variável unitário fica constante. São exemplos de custos variáveis a 

matéria-prima consumida e a mão de obra. 

2.1.4 Sistemas de Custeio (Absorção x Variável) 

2.1.4.1 Custeio por absorção 
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O sistema de custeio contempla como custo de fabricação todos os 

custos incorridos no processo de fabricação do período, sejam eles diretos ou 

indiretos. Nesse caso, somente as despesas integrarão o resultado do 

exercício. O sistema de custeio por absorção é o oficial, ou seja, aquele 

adotado por todas as organizações para o registro e a apuração do custo de 

fabricação e dos resultados. É aprovado pelo Fisco (legislação tributária), pela 

legislação comercial e societária e também pelas normas internacionais de 

contabilidade, fundamentando as demonstrações contábeis  oficiais que são 

elaboradas para atender aos usuários externos da organização. 

Em relação aos custos indiretos de fabricação, o sistema de custeio 

por absorção dá guarida tanto ao sistema de custeio departamental quanto ao 

sistema ABC. Portanto para fins gerenciais, é adequada a utilização do o 

sistema de custeio variável. 

2.1.4.2 Custeio Variável 

Custeio variável é um sistema de atribuição de custos aos produtos, 

por meio do qual se reconhece com o custo de fabricação somente os gastos 

incorridos no processo de fabricação que possam ser facilmente identificados 

em relação os produtos fabricados. 

Os custos variáveis variam em função do volume de produção, 

motivo pelo qual esse sistema é conhecido por sistema de custeio variável. Por 

esse sistema, os custos indiretos são tratados como despesas, não integrando 

o custo de fabricação. 

A lógica do sistema concentra-se no fato de que os custos indiretos, 

por independerem do volume de fabricação, representam gastos fixos que se 

repetem em todos os meses e são necessários para a operacionalização 

normal da empresa. Assim, pelo sistema de custeio variável só devem ser 

considerados com os custos de fabricação aqueles gastos com materiais, mão 

de obra e gastos gerais de fabricação que possam ser facilmente identificados 

com os produtos fabricados. 

É importante salientar que, no Brasil, o uso do custeio variável 

restringe-se apenas a fins gerenciais, uma vez que, oficialmente, tanto por 

determinação do Fisco quanto pela observância dos princípios de 
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contabilidade, para o custeamento dos produtos fabricados deve-se adotar o 

sistema de custeio por absorção. 

Dessa forma, para evitar dupla contabilização do custo de 

fabricação, costuma-se, para fins gerenciais, apurar o custo variável apenas 

extra contabilmente. A grande importância do custeio variável para fins 

gerenciais é a possibilidade do conhecimento da margem de contribuição, ou  

seja, do montante que cada produto gera de lucro para cobrir custos fixos, 

despesas totais e margem de lucro. 

2.1.5 Margem de Contribuição 

A margem de contribuição unitária é a diferença entre a receita bruta 

auferida na venda de uma unidade de produto e o total dos custos variáveis 

incorridos na fabricação dessa mesma unidade de produto. 

O cálculo da margem de contribuição, além dos custos variáveis, 

devem ser consideradas também as despesas variáveis. Esse procedimento 

fundamenta-se no fato de que a finalidade da margem de contribuição é 

proporcionar à empresa o conhecimento da capacidade que cada produto tem 

para contribuir com a cobertura dos custos e despesas fixas, bem como com a 

formação do lucro.  

MCU = RBU – CVU - DVU 

Onde: 

MCU = Margem de Contribuição Unitária 

RBU = Receita Bruta Unitária 

CVU = Custos Variáveis Unitários 

DVU = Despesas Variáveis Unitárias 

Como o produto é fabricado para ser vendido, além dos gastos 

variáveis gerados com a sua fabricação, também gerará gastos com a venda 

(comissões, fretes e seguros, impostos etc.), motivo pelo qual, para fins de 

cálculo da margem de contribuição, além dos custos variáveis, são 

consideradas também as despesas variáveis. Pelo sistema de custeio direto, 

os custos indiretos são tratados com as despesas, não integrando o custo dos 

produtos fabricados. Então, para conhecer a rentabilidade de cada produto, 

devem ser analisados os seguintes elementos: 

2.1.6 Ponto de Equilíbrio 
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Ponto de equilíbrio (em inglês, break-even point) é o estágio 

alcançado pela empresa no momento em que as receitas totais geradas pelo 

volume das vendas se igualam aos custos e despesas totais. 

PE: RT = CDT 

Onde: 

PE = Ponto de Equilíbrio 

RT = Receitas Totais 

CDT = Custos e Despesas Totais 

O principal objetivo na análise do ponto de equilíbrio é conhecer o 

nível mínimo de venda ou produção que deve ser praticado na empresa para 

se obter um lucro desejado. Para que seja possível a aplicação da relação 

(custo – volume – lucro) na análise do ponto de equilíbrio, é preciso calcular o 

ponto de equilíbrio em quantidade (PEq) e o ponto de equilíbrio em valor 

(PEvr). Para determinar o PEq, considera-se o lucro igual a zero. A fórmula do 

PEq será: 

0 = [(PVu – Gvu) x Q] – CF 

Q = GF / PVu-CVu 

PEq = GF / MCu 

Onde: 

GF = custo fixo mais despesa fixa; 

PVu = preço de venda unitário; 

Q = quantidade produzida em unidades; 

GVu = custo variável mais despesa variável por unidade. 

O ponto de equilíbrio em valor (PEvr) será determinado a partir da 

seguinte fórmula: 

PEvr = GF / (1-(GVu / PVu) 

O ponto de equilíbrio pode ser classificado em contábil, econômico e 

financeiro.  As fórmulas apresentadas anteriormente representam o ponto de 

equilíbrio contábil. 
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O ponto de equilíbrio econômico será o ponto onde a empresa 

deseja obter um lucro mínimo ou um retorno desejado do lucro. Nesse caso, é 

necessário que a margem de contribuição cubra os custos e despesas fixas e, 

ainda, proporcione o lucro mínimo desejado. As fórmulas do ponto de equilíbrio 

em quantidade e em valor terão os seguintes ajustes:  

PEq = GF + Lucro Desejado / MCu 

Pevr = GF + Lucro Desejado / (1-(GVu / PVu)) 

O ponto de equilíbrio financeiro ocorre quando são extraídos valores 

não desembolsáveis, como, por exemplo, depreciação, amortização e 

exaustão. As fórmulas do ponto de equilíbrio em quantidade e em valor terão 

os seguintes ajustes: 

PEq = GF – Valores Não Desembolsáveis / MCu 

PEvr = GF – Valores Não Desembolsáveis / (1-(GVu / PVu)) 

O ponto de equilíbrio poderá ajudar o gestor a tomar decisões sobre: 

(i) as alterações no processo de vendas em vista do comportamento do 

mercado; (ii) as políticas de vendas em relação a lançamentos de novos 

produtos; (iii) a definição da capacidade máxima e mínima de produção; (iv) a 

formação do preço de venda.  

3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

3.1 A Empresa  

A CENTRAL DE COOPERATIVAS DE APICULTORES DO SEMI-

ÁRIDO, identificada pela sigla CASA APIS, fundada em 02 de julho de 2005, é 

uma sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, constituída na forma 

de central cooperativista, contando com cinco cooperativas singulares de 

produção do setor apícola, atuando no segmento da produção, industrialização 

e comercialização de produtos da abelha e derivados. 

A CASA APIS é um empreendimento que assume integralmente os 

princípios do cooperativismo autêntico, do desenvolvimento sustentável e da 

economia solidária. A produção apícola e agroindustrial desenvolvida pelo 

empreendimento é comercializada no mercado interno e no mercado externo, 
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porém o grande foco é a exportação devido à alta demanda de mel 

principalmente nos Estados Unidos. 

3.2 Método de custeio 

O presente estudo tem como objetivo a análise de custos voltados 

para a área gerencial, ou seja, para facilitar a tomada de decisões, portanto 

será utilizado o método de custeio variável. O sistema de custeio variável pode 

ser útil para várias coisas. Por exemplo: para a tomada de decisões gerenciais 

ligadas à fixação de preços; nas decisões de compra ou fabricação; na 

determinação do mix de produtos e na determinação do comportamento dos 

lucros face às oscilações de vendas. 

3.3 Identificação dos Custos e Despesas Variáveis 

Para analisar os custos de uma empresa industrial o primeiro passo 

é a separação dos custos fixos e variáveis e despesas fixas e variáveis, em 

seguida a alocação dos custos e despesas variáveis aos produtos. Na Casa 

Apis a produção é realizada pelo sistema de ordens ou encomendas, em que o 

gerente comercial encaminha ordens de fabricação de acordo com a demanda 

de produtos, e os custos são registrados em planilhas e identificados por cada 

lote de fabricação. De acordo com as informações fornecidas pela empresa, 

segue abaixo a alocação dos custos e despesas variáveis para cada produto. 

CUSTOS VARIÁVEIS 2014 

N PRODUTOS 

Qtd. 

Produ

zida 

Matéria 

Prima 

Mat. 

Secundários e 

Embalagem 

Mão de 

Obra  
Custo Total 

Custo 

Unit. 

1 Mel orgânico 1.400g 897 8.485,35 701,84 357,36 9.544,55 10,64 

2 Mel orgânico 270g 4533 8.484,47 2.597,63 2.031,64 13.113,74 2,89 

3 Mel orgânico 340g 

10223

8 240.821,78 86.088,50 45.821,92 372.732,20 3,65 

4 Mel orgânico 470g 95049 301.710,36 97.704,54 42.599,89 442.014,80 4,65 

5 Mel orgânico 300g 457 939,70 533,27 204,82 1.677,79 3,67 

6 Mel orgânico 450g 2 6,67 2,02 0,90 9,58 4,79 

7 Mel org. 100g (sachê) 1050 692,11 729,76 941,20 2.363,06 2,25 

8 Mel org. 200g (sachê) 500 692,11 545,62 537,83 1.775,55 3,55 

9 

Mel org. 1Kg (sachê 

16mm) 98 739,85 148,79 458,32 1.346,97 13,74 

10 

Mel org. 1Kg (sachê 

24mm) 1324 7.035,41 1.646,56 5.696,66 14.378,63 10,86 

11 

Mel orgânico 15g 

(blister) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12 

Comp. mel c/ geleia 

150g  224 32,48 113,32 120,47 266,27 1,19 

13 

Comp. mel c/ própolis 

150g 225 32,63 138,10 121,01 291,74 1,30 

14 Comp. mel c/ romã 150g  183 26,54 63,21 98,42 188,17 1,03 

15 

Comp. mel c/ eucalipto 

150g  198 28,71 68,96 106,49 204,16 1,03 

16 

Comp. mel c/ guaco 

150g  187 27,12 51,64 100,57 179,33 0,96 

17 

Comp. mel c/ agrião 

150g 255 36,98 87,79 137,15 261,91 1,03 

18 

Comp. mel c/ menta 

30ml (spray) 90 2,70 41,92 80,67 125,30 1,39 

19 

Comp. mel c/ gengibre 

30ml (spray) 31 0,93 15,82 27,79 44,54 1,44 

20 

Comp. mel c/ romã 

30ml (spray) 182 5,46 26,34 163,14 194,94 1,07 

21 Mel orgânico 25kg 6 1.095,04 72,00 0,00 1.167,04 194,51 

22 Mel orgânico 280kg 1776 3.517.902,95 166.139,45 38.207,20 3.722.249,59 2.095,86 

TOTAL 4.088.799,33 357.517,07 137.813,45 4.584.129,85 

 

 

DESPESAS VARIÁVEIS 2014 

N Produtos 
Venda 

(und)  

Vlr Total de 

Vendas (R$) 

Logistica 

de Vendas 

no Walmart  

Logística de 

Vendas no 

Merc. 

Externo 

Comis. s/ 

Vendas 

(Merc. 

Interno) 

Total de 

Despesas 

Variáveis  

Desp. 

Variáv

. por 

und. 

1 

Mel orgânico 

1.400g 1087 16.841,94     363,53 363,53 0,33 

2 

Mel orgânico 

270g 4815 20.617,84     445,03 445,03 0,09 

3 

Mel orgânico 

340g 94491 521.848,85 91.264,30   11.264,00 102.528,30 1,09 

4 

Mel orgânico 

470g 83601 601.150,84 96.913,67   12.975,72 109.889,39 1,31 

5 

Mel orgânico 

300g 504 3.184,23     68,73 68,73 0,14 

6 

Mel orgânico 

450g 74 697,84     15,06 15,06 0,20 

7 

Mel org. 

100g (sachê) 436 1.046,49     22,59 22,59 0,05 

8 

Mel org. 

200g (sachê) 627 2.870,30     61,95 61,95 0,10 

9 

Mel org. 1Kg 

(sachê 

16mm) 292 4.326,22     93,38 93,38 0,32 

10 

Mel org. 1Kg 

(sachê 

24mm) 905 8.316,87     179,52 179,52 0,20 

11 

Mel orgânico 

15g (blister)         0,00 0,00   

12 

Comp. mel c/ 

geleia 150g  269 1.420,39     30,66 30,66 0,11 

13 

Comp. mel c/ 

própolis 150g 27 134,03     2,89 2,89 0,11 

14 

Comp. mel c/ 

romã 150g  55 275,60     5,95 5,95 0,11 

Fonte: Autoria própria / 2015. 

 



13 
 

15 

Comp. mel c/ 

eucalipto 

150g  38 182,73     3,94 3,94 0,10 

16 

Comp. mel c/ 

guaco 150g  24 121,93     2,63 2,63 0,11 

17 

Comp. mel c/ 

agrião 150g 43 214,17     4,62 4,62 0,11 

18 

Comp. mel c/ 

menta 30ml 

(spray) 92 512,13     11,05 11,05 0,12 

19 

Comp. mel c/ 

gengibre 

30ml (spray) 115 876,20     18,91 18,91 0,16 

20 

Comp. mel c/ 

romã 30ml 

(spray) 69 450,49     9,72 9,72 0,14 

21 

Mel orgânico 

25kg         0,00 0,00   

22 

Mel orgânico 

280kg 1966 5.051.929,76   234.986,52   234.986,52 119,53 

TOTAL 1.185.089,09 188.177,97 234.986,52 25.579,91 423.164,49 

 

 

3.4 Cálculo da Margem de Contribuição 

Após a alocação dos custos e despesas variáveis, iremos calcular a 

contribuição de cada produto para cobrir os custos fixos e despesas fixas. 

Nº PRODUTOS 
Qtd. 

Vendida 

Vlr. 

Total de 

Vendas 

(R$) 

Pço. De 

Venda 

Médio 

Unt. 

(R$) 

Custos 

Variáv. 

Desp. 

Variáv. 

unt. 

(R$) 

Margem 

de 

Contrib. 

unt. (R$) 

1 Mel orgânico 1.400g 1087 16841,94 15,49 10,64 0,33 4,52 

2 Mel orgânico 270g 4815 20617,84 4,28 2,89 0,09 1,30 

3 Mel orgânico 340g 94491 521848,9 5,52 3,65 1,09 0,79 

4 Mel orgânico 470g 83601 601150,8 7,19 4,65 1,31 1,23 

5 Mel orgânico 300g 504 3184,23 6,32 3,67 0,14 2,51 

6 Mel orgânico 450g 74 697,84 9,43 4,79 0,20 4,44 

7 Mel org. 100g (sachê) 436 1046,49 2,40 2,25 0,05 0,10 

8 Mel org. 200g (sachê) 627 2870,3 4,58 3,55 0,10 0,93 

9 Mel org. 1Kg (sachê 16mm) 292 4326,22 14,82 13,74 0,32 0,75 

10 Mel org. 1Kg (sachê 24mm) 905 8316,871 9,19 10,86 0,20 -1,87 

11 Mel orgânico 15g (blister)         0,00 0,00 

12 Comp. mel c/ geleia 150g  269 1420,39 5,28 1,19 0,11 3,98 

13 Comp. mel c/ própolis 150g 27 134,03 4,96 1,30 0,11 3,56 

14 Comp. mel c/ romã 150g  55 275,6 5,01 1,03 0,11 3,87 

15 Comp. mel c/ eucalipto 150g  38 182,73 4,81 1,03 0,10 3,67 

16 Comp. mel c/ guaco 150g  24 121,93 5,08 0,96 0,11 4,01 

17 Comp. mel c/ agrião 150g 43 214,17 4,98 1,03 0,11 3,85 

18 Comp. mel c/ menta 30ml (spray) 92 512,13 5,57 1,39 0,12 4,05 

19 

Comp. mel c/ gengibre 30ml 

(spray) 115 876,2 7,62 1,44 0,16 6,02 

20 Comp. mel c/ romã 30ml (spray) 69 450,49 6,53 1,07 0,14 5,32 

21 Mel orgânico 25kg     220,00 194,51   25,49 

Fonte: Autoria própria / 2015. 
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22 Mel orgânico 280kg 1966 5051930 2569,65 2095,86 119,53 354,26 

 

Diante das informações acima percebemos que o item 10. (Mel 

orgânico 1000g sachê 24mm), possui uma margem de contribuição negativa de 

R$ -1,87 (um real e oitenta e centavos), de acordo com informações do 

departamento comercial, a comercialização deste produto resultou em prejuízo 

no ano 2014 devido a um contrato firmado com a CONAB (CPR Doação) em 

2013, e que este produto foi comercializado com preço defasado em 2014. 

Observamos também que os itens 3 e 4 (Mel orgânico 340g e Mel 

orgânico 470g), são os produtos mais comercializados no mercado interno, 

devido a uma parceria com a rede de supermercados Walmart, porém estes 

produtos possuem uma despesa variável unitária superior aos demais produtos 

correspondendo quase 20% dos seus preços de venda. Segundo o Dpto. 

Comercial estes produtos possuem uma despesa variável alta devido 

principalmente à logística, sendo que estes produtos são entregues nos centros 

de distribuição, nas cidades de Barueri – SP, Betim – MG, Salvador – BA e 

Recife – PE.  

3.5 Cálculo de Ponto de Equilíbrio 

A Casa Apis possui um mix de 21 produtos, porém a maioria tem 

baixa rotatividade, pois são comercializados apenas no mercado interno. Tendo 

em vista que 81% do faturamento da Casa Apis é respectivo à exportação, 

iremos calcular o ponto de equilíbrio em quantidade relativo ao produto (Mel 

Orgânico 280Kg), sendo que este é o único produto exportado. 

Considerando que a Casa Apis possui uma despesa fixa anual de 

R$ 700.000,00 e um custo fixo anual de R$ 200.000,00, qual será a quantidade 

mínima de containers comercializados em um ano para alcançar o ponto de 

equilíbrio anual. Com base nas informações acima, temos que: 

Ponto de Equilíbrio Unt. = Gastos Fixos/Margem Contribuição Unt. 

PEunt = 700.000,00+200.000,00/354,26 

PEunt = 2.540 

Portanto seria necessário a comercialização de 2.540 unidades de 

(Mel Orgânico 280Kg), o que corresponde aproximadamente 38 containers 

Fonte: Autoria própria / 2015. 
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(2.540/68=37,4), para atingir o ponto de equilíbrio e que acima desta 

quantidade a empresa começa a obter lucro. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contabilidade de custos é um grande instrumento para a gestão de 

empresas, com a produção de planilhas, gráficos e relatórios os gestores das 

empresas podem visualizar o funcionamento e a situação da empresa, e diante 

destas informações pode se verificar a necessidade ou a possibilidade de 

melhorias que ajude a definir estratégias para alcançar bons resultados.  

Nesse contexto, uma empresa com uma contabilidade de custos 

bem estruturada possui um grande atributo competitivo, pois para atingir o 

sucesso é necessário que os administradores tomem os rumos e decisões 

corretas, baseados em informações contábeis consistentes adaptando seus 

processos continuamente. As organizações precisam de um controle contínuo 

sobre todas suas operações, tanto as empresas de grande, médio e pequeno 

porte, pois independente do tamanho ou ramo de atividade estas informações 

são importantes no processo de gestão. 

Portanto o conhecimento da contabilidade, e de seus instrumentos e 

as diversas formas de analisá-las passam a ser um diferencial competitivo, 

contribuindo principalmente no processo decisório da gestão.  
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