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Resumo 
 
Este estudo teve como objetivo a realização de uma investigação sobre a utilização da 
margem de contribuição no processo de tomada de decisão de uma empresa de laticínios de 
médio porte do Estado da Paraíba. Para isso, partiu de um referencial teórico acerca da 
margem de contribuição e sua relação com o processo decisorial nas empresas. Nesse sentido, 
realizou-se um estudo exploratório, por meio de um estudo de caso, utilizando-se a pesquisa 
documental para coletar os dados e a revisão bibliográfica para levantar o “estado da arte” do 
tema e fundamentar os achados da pesquisa, além de uma entrevista e visitas in loco. Em seus 
resultados, pode-se observar que, apesar das limitações inerentes à própria margem de 
contribuição e aos dados coletados, ela pode auxiliar os gestores na definição do mix de 
produção e da política de vendas dos produtos da empresa, pois lhes propicia informações 
consistentes sobre a contribuição efetiva que cada produto proporciona ao lucro da empresa, 
indicando quais os territórios de vendas mais rentáveis para a empresa e onde as vendas 
devem ser incentivadas. 
 
Palavras-chave: Custos, Margem de contribuição, Processo decisorial. 
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1. Introdução 

 

Nos últimos anos, com o advento da globalização da economia e a abertura dos 

mercados, tem-se percebido que a competitividade entre as organizações vem se acirrando 

cada vez mais, levando-as a buscarem respostas cada vez mais rápidas às suas necessidades 

gerenciais com o objetivo de se manterem competitivas nos mercados em que atuam. Para 

isso, entretanto, é necessário que os gestores dessas organizações tenham à sua disposição 

informações que os auxiliem em suas decisões e no controle e avaliação de seu desempenho. 

No Brasil, as empresas componentes do setor de laticínios também têm observado 

essas mudanças e procurado se adequar a essa nova conjuntura. Com uma produção de leite 

caracterizada por ser típica de pequenas propriedades e por ter um preço sazonal, pois, 

durante a safra e a entressafra a quantidade varia, essas empresas carecem de uma gestão 

profissional focada em seus resultados, pois essa sazonalidade pode contribuir para a queda 

do preço de seus produtos e, consequentemente, de sua lucratividade. Esse cenário, por sua 

vez, impõe a essas organizações a busca por meios de se sobressaírem a seus concorrentes, 

estabelecendo preços e custos de atividades mais eficientes economicamente, investindo em 

novas tecnologias para se ajustarem às rápidas mudanças do mercado (ARÊDES, et al., 2006).  

Nesse contexto, a Contabilidade possui um importante papel, pois se insere nesse cenário por 

meio de ferramentas e técnicas que visam auxiliar os gestores dessas empresas a 

maximizarem a utilização de seus recursos e asseverarem a continuidade de suas atividades. 

Principal fonte de informação para os gestores, a Contabilidade tem a função de 

auxiliá-los em suas tomadas de decisão e na definição das estratégias da organização. Dessa 

forma, de acordo com Zimmerman (1997), essas decisões estratégicas incluem o que produzir, 

que quantidade produzir e vender (ou a que preço) e qual a origem e a quantidade de 

investimentos usar (como mão de obra, materiais e capitais). Sendo assim, o objetivo 

principal das organizações é maximizar seus ganhos, e cabe aos gestores buscarem a 

utilização de técnicas e ferramentas que possam provê-los de informações úteis para auxiliá-

los em suas decisões para o alcance desse objetivo. 

Cunha (2003) observa que várias técnicas, como a margem de contribuição, têm sido 

desenvolvidas para buscar fortalecer o poder informativo da Contabilidade e, por 

consequência, melhor atender às necessidades de seus usuários. Entre esses usuários, 

encontram-se aqueles imbuídos da responsabilidade de conduzir a empresa e alcançar seus 

objetivos. Na literatura sobre o tema, alguns renomados autores como Maher (2001), 
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Horngren, Datar e Foster (2004), Martins (2006) e Leone (2009) destacam a utilização da 

margem de contribuição como método adequado à tomada de decisão de curto prazo.  

Para Horngren, Datar e Foster (2004), a utilização da margem de contribuição no 

embasamento de decisões de uma organização é uma vantagem para a empresa, pois seus 

gestores podem decidir quais produtos merecem maior produção e, consequentemente, onde 

utilizarem os recursos da empresa de forma mais eficiente e mais lucrativa. Nesse sentido, 

este estudo parte de um embasamento teórico acerca da utilização da margem de contribuição 

no processo de tomada de decisão com o objetivo de investigar a utilização dessa técnica no 

processo de tomada de decisão de uma empresa de médio porte no Estado da Paraíba. Dessa 

forma, busca-se responder à seguinte questão de pesquisa: como a utilização da margem de 

contribuição pode auxiliar os gestores de uma empresa de laticínios do Estado da Paraíba em 

seu processo de tomada de decisão sobre a formação de seu mix de produção?  

 

2. Embasamento Teórico 

2.1. A Margem de contribuição 
 

Derivada do Método de Custeio Variável, a Margem de Contribuição (MC) é 

caracterizada pela diferença entre a receita e a soma dos custos e despesas variáveis, 

colocando em evidência o valor que cada unidade produzida, linha de produto, pedido ou 

cliente proporciona de sobra à empresa entre sua receita e o custo que de fato tenha provocado 

(MARTINS, 2006). Para Figueiredo e Caggiano (2006, p. 213) a MC é definida como “o 

excesso de receitas de uma atividade, sobre seus custos relevantes, que está disponível para 

cobrir os custos fixos e contribuir para formação do lucro”. Ou seja, a MC excede os custos 

relevantes (variáveis), cobre os custos fixos e contribui para a geração do lucro da entidade. 

Garrison e Noreen (2007) observam que no contexto do Método do Custeio Variável, 

ao se identificar os custos de comportamento variável, é possível se realizar uma análise 

gerencial em função do grau de participação de cada componente de custo no valor global do 

objeto de custo (produtos, pedidos, clientes, segmentos da empresa, entre outros), trazendo 

conclusões objetivas do ponto de vista gerencial. Dessa forma, a MC pode propiciar 

informações ao gestor da organização para decidir se é coerente diminuir ou aumentar uma 

linha de produção, avaliando alternativas provenientes do mix de produção da empresa, 

verificando se são viáveis economicamente ou não. 
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Cunha (2003, p. 44) observa que “a finalidade principal do emprego do conceito do 

custeio variável na execução dos procedimentos da contabilidade de custos parece ser a 

revelação da margem de contribuição, ou contribuição marginal”. A MC, por sua vez, 

representa a diferença entre a receita de vendas e os custos e despesas variáveis de produção. 

Nesse sentido, em princípio, quanto maior a margem de contribuição de um determinado 

produto, maior é o lucro que esse produto proporciona à empresa. Dias (1967) sustenta essa 

afirmação ao observar que a MC também é conhecida como contribuição para o lucro, 

contribuição para cobrir o custo fixo e proporcionar o lucro, saldo marginal, receita marginal, 

lucro marginal e outras denominações que se referem à diferença entre preço de venda e custo 

variável. 

No meio empresarial, a MC tem sido objeto de estudos que dizem respeito às suas 

vantagens, desvantagens, aplicações empresariais e, principalmente, relevância frente ao 

processo decisorial das organizações no contexto internacional e nacional. Fora do país, 

autores como Horngren (1967), LeBruto, Ashley e Quain (1997) e Missbauer (2003) têm 

investigado sua relação com os processos de tomada de decisão operacional e econômico das 

empresas. No Brasil, autores como Dias (1967), Cunha (2003), Dubois, Kulpa e Souza 

(2006), Rezende, Santos e Costa (2006), Rodrigues (2007), Miranda, Martins e Farias (2007) 

e Saraiva Jr., Rodrigues e Costa (2009) têm estudado a MC e sua relevância no processo de 

tomada de decisão das empresas nacionais considerando diferentes aspectos, como mix de 

produção, restrições na capacidade produtiva e maximização do valor da empresa. 

 O estudo da MC, de acordo com Padoveze (2007), é elemento fundamental para as 

decisões de curto prazo de uma organização, pois possibilita inúmeras análises aos gestores 

objetivando a redução de custos da empresa, bem como políticas de incremento de quantidade 

de vendas e redução dos preços unitários dos produtos.  Ou seja, a MC é uma ferramenta 

essencial para o planejamento de curto prazo das organizações, pois lhes permitem identificar 

os produtos mais lucrativos de seu mix de produção e focalizar esforços no aumento de suas 

vendas. 

 Santos (1990) afirma que dentre as vantagens do conhecimento da MC (em R$ e em 

percentual) das divisões (setores e departamentos comerciais), linhas de produção (ou linhas 

de comercialização) e de produtos (ou de mercadorias), podem ser elencadas as seguintes: 

a) Ajudam a administração a decidir que produtos devem merecer maior esforço de 

venda, ser colocados em planos secundários ou simplesmente tolerados pelos 

benefícios de vendas que possam trazer aos outros produtos; 
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b) São essenciais para auxiliar os administradores a decidirem se um segmento produtivo 

(ou de comercialização) deve ser abandonado ou não; 

c) Podem ser usadas para avaliar alternativas que se criam com respeito a reduções de 

preços, descontos especiais, campanhas publicitárias especiais e uso de prêmios 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 a índice de MC, 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; e, 

d) A MC auxilia os gerentes a entenderem a relação entre custos, volumes e lucros, 

levando a decisões mais sábias sobre os preços. 

 

 Pelo exposto, pode-se perceber que são inúmeros os benefícios e as informações 

proporcionadas pela aplicação da MC. Isso é corroborado por Guerreiro (2006) quando 

observa que para se analisar a rentabilidade dos produtos ou de qualquer atividade deve-se 

utilizar o conceito de MC através da utilização do custeio variável. Por outro lado, em que 

pese às vantagens proporcionadas pela aplicação da MC, é preciso salientar que a referida 

ferramenta está sujeita a algumas limitações. 

Para Padoveze (2007) o conceito de MC subestima os custos fixos, que são ligados à 

capacidade de produção e de planejamento de longo prazo da empresa, o que pode trazer 

problemas de continuidade para a entidade, assim como a exclusão dos custos fixos indiretos 

para a avaliação dos estoques causa subavaliação, fere os princípios contábeis e altera o 

resultado do período. Dessa forma, tal metodologia não é aceita para fins fiscais e do ponto de 

vista dos princípios contábeis. Seguindo essa ideia, Dubois, Kulpa e Souza (2006) afirmam 

que por ferir os princípios contábeis e não ser aceito pelas normas legais, o custeio variável 

(que toma por base a margem de contribuição) somente pode ser utilizado para fins 

gerenciais. Sendo assim, a aplicação da MC restringe-se unicamente ao uso gerencial. 

Crepaldi (2006) também aponta como limitações ao uso da MC a existência dos custos 

mistos (custos que têm uma parcela fixa e outra variável), os quais nem sempre permitem a 

separação objetiva das parcelas fixa e variável. Portanto, esse fato poderia vir a distorcer as 

informações derivadas da MC. Entretanto, diante dos argumentos expostos e tendo em vista 

que a finalidade da utilização dessa técnica na análise deste estudo é estritamente gerencial, 
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percebe-se que a utilização da MC é viável e possibilita diversas informações de cunho 

gerencial que podem auxiliar o processo decisorial da empresa objeto de análise. 

 

2.2. A margem de contribuição e o processo decisório 

 

A teoria da decisão busca explicar como é que as decisões são tomadas e o modo 

como elas deveriam ser tomadas em uma situação real. Segundo Cunha (2003), a tomada de 

decisão geralmente é confundida com a resolução de problemas, que é o processo que procura 

estabelecer os fatores causais do problema. Tomada de decisão, no entanto, é o processo que 

tem a intenção de buscar uma ação que leva à eliminação do problema. No âmbito da gestão 

empresarial, o processo decisório envolve a escolha de alternativas que podem influenciar 

diretamente o resultado financeiro e econômica de uma organização. E nesse contexto, 

segundo Horngren, Datar e Foster (2004), a contabilidade ocupa um importante papel, que é o 

de fornecer informações para orientar os gestores em suas decisões.  

Negri (2003) destaca que o processo de gestão ou processo decisório surge da 

necessidade de se tomar decisões. No entanto, para que ocorra uma decisão, é preciso que 

haja a possibilidade de tomá-la ou não, uma vez que as duas alternativas podem resultar em 

diferentes consequências. Sendo assim, quando se tem a possibilidade de tomar ou não uma 

decisão, essa situação poderá trazer consequências que são dependentes ou não da ação a ser 

implementada. Nesse sentido, para Figueiredo e Caggiano (2006, p. 33) “o processo de 

tomada de decisão é uma sequencia lógica de etapas que expressam a racionalidade com a 

qual os gestores buscam soluções ótimas para os problemas da empresa”. Ou seja, o processo 

decisório segue uma sequencia racional de etapas que tem como objetivo a busca da melhor 

alternativa de decisão para a empresa. 

Segundo Horngren, Datar e Foster (2004), o processo decisório é dividido em cinco 

etapas: (i) obtenção de informação, (ii) elaboração de previsões, (iii) escolha de uma 

alternativa, (iv) implantação da decisão e (v) avaliação de desempenho. No contexto desta 

investigação, a obtenção da informação foi realizada a partir das informações contábeis da 

empresa; a elaboração das previsões foi realizada a partir das informações sobre quantidades 

produzidas e vendidas por cada território de vendas; a escolha da alternativa foi realizada a 

partir de simulações de resultados em cada território; a implantação se deu a partir da escolha 

da melhor alternativa; e a avaliação de desempenho, que é a última etapa, se deu a partir do 
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confronto das previsões elaboradas com os resultados obtidos com a implantação da melhor 

alternativa. 

Para Parisi e Nobre (2007) as decisões afluem da necessidade de se optar por 

caminhos alternativos, seja pela necessidade de se solucionar determinado problema quanto 

pela necessidade de se aproveitar determinada oportunidade, em decorrência de um futuro 

estado do ambiente em relação à empresa. Dessa forma, uma decisão a ser implementada 

ensejará não somente a solução de um problema, mas também poderá levar ao aproveitamento 

de uma oportunidade, o que pode influenciar diretamente o resultado econômico da empresa.  

Contudo, como referido anteriormente, o processo decisório é formado por 

procedimentos ou etapas que seguem uma sequencia lógica, portanto, não se restringe apenas 

à tomada de decisão em si, mas envolve todas as etapas necessárias para a implementação de 

uma ação (decisão). Sendo assim, antes de tomar uma decisão o gestor deve reunir todas as 

informações pertinentes para a consecução da ação desejada. Para tanto, essa decisão exige do 

gestor perspicácia e habilidade no manuseio de informações relevantes que o orientem à 

melhor decisão. 

 
3. Procedimentos Metodológicos 

 

Com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o tema em evidência, 

tornando-o mais explícito, este estudo foi desenvolvido na forma de pesquisa exploratória. 

Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica por meio de livros e artigos científicos sobre 

contabilidade de custos e agronegócios a fim de evidenciar o “estado da arte” do assunto, e 

uma pesquisa documental, por meio da qual foram coletadas as informações contábeis da 

empresa objeto de análise a partir de suas demonstrações contábeis e relatórios gerenciais. 

Tendo em vista a melhor forma de apresentação dos resultados e a adequação às 

técnicas de coleta e análise dos dados, tendo por fim uma melhor percepção do leitor sobre os 

conceitos levantados nesta investigação e suas aplicações empresariais, a pesquisa foi 

realizada por meio do estudo de caso, que é uma investigação que busca analisar um 

fenômeno contemporâneo dentro de uma vida real. Assim, decidiu-se por selecionar uma 

empresa que possuísse um sistema de custeio de seus produtos e utilizasse suas informações 

de custos para a tomada de decisões e definição do seu mix de produção adequado, condições 

essas necessárias à realização do estudo. 
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Nesse sentido, foi escolhida uma empresa de médio porte que atua no ramo de 

laticínios, com produtos como leite e seus derivados (como iogurtes, requeijões e queijos), a 

qual possui mais de cem empregados e está em atividade há mais de dez anos na cidade 

Campina Grande, agreste do Estado da Paraíba. Sua produção é destina às principais cidades 

do Estado da Paraíba, bem como aos Estados limítrofes. Com o objetivo de garantir o 

anonimato da organização, a partir deste momento essa empresa passa a se chamar “ABC 

LATICÍNIOS”, condição acordada com os gestores da mesma.  

A coleta dos dados da organização foi realizada no período de agosto a setembro de 

2008, a partir de seus demonstrativos e relatórios contábeis e gerenciais referentes ao primeiro 

semestre de 2008. Além da pesquisa documental, foi realizada uma entrevista com o gestor da 

empresa, no mês de setembro de 2008, com o objetivo de obter informações acerca dos 

processos operacional, decisório e administrativo da organização, as quais não estavam 

presentes em seus relatórios. Essa entrevista foi realizada por meio de um questionário 

padronizado e estruturado que, de acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 195) “consiste em 

se fazer uma série de perguntas a um informante, segundo um roteiro preestabelecido”. 

 Após a coleta dos dados in loco, os mesmos foram tabulados e analisados com o 

auxílio do software Microsoft Excel, por meio do qual foi possível estabelecer relações e 

esboçar os resultados da pesquisa através de representações gráficas. 

Por se tratar de um estudo de caso e, também, tendo em vista o pequeno número de 

observações analisadas, destaca-se que não se pode extrapolar os resultados e conclusões 

observados neste estudo a todo o universo das empresas de laticínios do país. No entanto, isso 

não invalida o estudo, pois abre a perspectiva para realização de novos estudos que 

contemplem a observação sistemática da apuração, gestão e registro dos custos nas empresas 

de laticínios do país, com o objetivo de se estabelecer uma relação de causa e efeito mais 

precisa em torno da relação custo-volume-lucro neste setor.  

Deve-se considerar, ainda, como limitação desta pesquisa, a questão do mix de 

produção da empresa investigada. O mix atual é formado por 15 (quinze) produtos, podendo 

se desdobrar em 45 (quarenta e cinco). Entretanto, para fins de viabilidade da pesquisa e 

acompanhamento mais eficaz das margens de contribuição da empresa, optou-se por analisar 

os 5 (cinco) principais produtos da empresa, cujas produções são independentes e não 

substitutivas, sem considerar limitações de capacidade produtiva. 
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4. Análise dos Resultados 

4.1. Caracterização do estudo de caso 

 

Este estudo, que é um extrato do trabalho de conclusão de curso do segundo autor, 

originou-se da tentativa de corroborar os pressupostos observados na revisão de literatura 

acerca da margem de contribuição em uma empresa de médio porte do setor de laticínios de 

Campina Grande, que é o centro da maior bacia leiteira do Estado da Paraíba. Segundo 

Figueroa (2000), a pecuária no Estado da Paraíba nos últimos anos, contrapondo-se ao ritmo 

de crescimento observado na década de 1970, tem apresentado um ligeiro declínio, sobretudo 

no que se refere ao efetivo bovino utilizado na exploração voltada à produção de leite. Esse 

fator foi impulsionado, principalmente, pelos longos períodos de estiagem que a região 

enfrentou na década de 1990, atingindo todo o Compartimento da Borborema, área em que 

está inserida a bacia leiteira de Campina Grande. 

Também inserida nessa região está a empresa ABC LATICÍNIOS. Fundada há cerca 

de dez anos, a empresa é uma das principais produtoras de leite e seus derivados no Estado da 

Paraíba, comercializando seus produtos nos municípios dos Estados vizinhos e, sobre tudo, 

nos municípios paraibanos. Criada no final do período de estiagem enfrentado por aquela 

região na década de 90, o desempenho econômico da empresa se opõe ao do setor, uma vez 

que apresenta um sólido crescimento econômico nos últimos anos.   

Dessa forma, conduziu-se o estudo de caso a partir de uma entrevista com o gestor da 

empresa, que também é sócio da mesma, auxiliado por um questionário composto por 

questões não contidas nos relatórios da empresa. Assim, por meio dos questionamentos, o 

gestor da ABC LATICÍNIOS ressaltou a importância das informações de custos para sua 

tomada de decisão sobre o mix de produtos da empresa e para a definição dos preços de venda 

de seus produtos.  

O mix de produtos fabricados e comercializados pela empresa é composto por 15 

(quinze) produtos, desdobram-se em 45 (quarenta e cinco) quando se considera as diversas 

formas e tamanhos de comercialização de cada um. Contudo, tendo em vista a viabilização da 

pesquisa e que seu principal objetivo é investigar como a MC pode auxiliar os gestores no 

processo de tomada de decisão, optou-se por analisar os 5 (cinco) principais produtos 

fabricados pela organização, os quais foram denominados produtos “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, 

com vista a preservar a integridade da informação e inviabilizar o nexo entre o produto da 

empresa e seu custo efetivo.  
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4.2. Análise da Margem de Contribuição dos Produtos 

 

De posse das informações de custos da empresa, foi elaborada uma planilha de custos 

na qual foram identificados os custos e despesas fixas e variáveis e, com a supervisão do 

gestor, apuradas as margens de contribuição para cada produto, e em cada território de 

vendas, para que fosse possível a análise das margens unitárias e a tomada de decisão. 

A Margem de Contribuição Unitária (MCU) em valor (R$) dos produtos foi obtida 

pela dedução do valor dos custos e despesas variáveis do respectivo preço de venda de cada 

produto. As informações sobre o preço de venda e sobre as despesas e os custos variáveis de 

cada produto foram obtidos a partir dos relatórios gerenciais da organização. Dessa forma, os 

valores da MCU dos produtos da ABC LATICÍNIOS evidenciaram a parcela que cada 

unidade vendida contribuiu para cobrir os custos fixos da empresa e para gerar o lucro do 

período analisado. A partir da tabela 1, pode-se observar que o produto que apresentou a 

maior Margem de Contribuição Unitária em Valor (MCU$) foi o produto “E” (R$ 1,93), 

seguido pelos produtos “C”, “B”, “A” e “D”, nesta ordem. 

 

Tabela 1 – Margem de Contribuição Unitária dos Produtos da ABC LATICÍNIOS. 

Produtos 
Preço de 
Venda 

Custos 
Variáveis

Despesas 
Variáveis

Margem de 
Contribuição 

Margem de 
Contribuição 

Unit. (R$) Unit. (R$) Unit. (R$) Unit. (R$) Unit. (%) 
A 1,50 0,70 0,30 0,50 33,33 
B 11,00 8,65 0,56 1,79 16,28 
C 9,00 6,69 0,49 1,82 20,22 
D 1,40 0,89 0,19 0,32 23,07 
E 10,00 7,54 0,54 1,93 19,28 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
 

Entretanto, quando a análise focaliza a Margem de Contribuição Unitária Percentual 

(MCU%), que foi calculada a partir da divisão da MCU$ do produto por seu preço de venda, 

o produto com maior margem é o produto “A”. Isso demonstra que, dependendo da forma de 

análise da MC, os resultados podem variar de acordo com o foco que se tem. Dessa forma, é 

necessário observar o mix de produção e a demanda de cada produto da empresa para que se 

possa determinar qual linha de produção deve ser aumentada ou reduzida. Ainda, é possível 

obsevar que as demais MCU% seguindo o produto “A”, em ordem decrescente, são as dos 

produtos “D” (23,07%), “C” (20,22%), “E” (19,28%) e “B” (16,28%), respectivamente. 
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Sendo assim, considerando apenas a MCU, o produto “A” é o mais rentável dentre os 

analisados, pois possui a maior margem de contribuição para a formação dos lucros da 

empresa, como pode ser observado no gráfico 1. 

 

33,33%

16,28%

20,22%
23,07%

19,28%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

A B C D E
 

Gráfico 1 – Margem de Contribuição Unitária dos Produtos da ABC LATICÍNIOS (em 
%). 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
 

Tomando por base apenas a informação da MCU% dos produtos da empresa, seus 

gestores deveriam incentivar o aumento da participação da linha de produção do produto “A” 

em seu mix de produção e centrarem esforços no aumento de suas vendas, pois sua 

contribuição para a formação dos seus lucros da empresa é proporcionalmente maior. Na 

contraparte do mix de produção, aparece o produto “B”, com a menor participação percentual 

para a formação do lucro da empresa. Entretanto, como argumentado anteriormente, o 

processo decisório de uma empresa não pode se basear apenas na margem unitária de um 

produto, pois seu resultado econômico depende, também, de outras variáveis como a 

quantidade do produto que é demandada pelo mercado. 

Dessa forma, considerando a meta de unidades a serem vendidas pela empresa em 

todos os seus territórios de vendas (estabelecida com base nas médias de vendas mensais dos 

últimos 12 meses), observa-se que o produto “A” passa a ser o mais atrativo para a empresa, 

tendo em vista sua Margem de Contribuição Total em Valor (MCT$) (antes era o “E") e o 

produto menos atrativo para a empresa passa a ser o “B” (de acordo com a MCU$ era o “D”), 

como pode ser observado na tabela 2. 
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Tabela 2 – Margem de Contribuição Total dos Produtos da ABC LATICÍNIOS. 

Produtos 
Margem de 

Contribuição 
Quantidade 

Vendida 
Margem de 

Contribuição 
Margem de 

Contribuição 
Unit. (R$) Unidades Total (R$) Total (%) 

A 0,50 20.000 10.000,00 22,87 
B 1,79 3.000 5.370,00 12,28 
C 1,82 5.000 9.100,00 20,81 
D 0,32 30.000 9.600,00 21,96 
E 1,93 5.000 9.650,00 22,07 

Total 43.720,00 100,00 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

De acordo com a produção e comercialização das quantidades estabelecidas pela 

empresa como meta, considerando-se a Margem de Contribuição Total em Percentual 

(MCT%) de cada produto, percebe-se que o produto “A” continua sendo o mais lucrativo para 

a empresa (22,87%) e o produto “B” o menos lucrativo (12,28%). Dessa forma, nota-se que, 

apensar de o produto “A” possuir o menor valor de margem de contribuição unitária, ele 

possui a maior demanda nos territórios de vendas da empresa, o que o transforma no principal 

contribuinte do resultado econômico da ABC LATICÍNIOS, conforme gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Margem de Contribuição Total dos Produtos da ABC LATICÍNIOS (em 
R$). 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
 

Assim, o produto “A” é o que mais contribui para cobrir os custos fixos e gerar o lucro 

da empresa no período. Entretanto, atenta-se que as margens de contribuição dos demais 

produtos da empresa também são relevantes para a formação desse resultado, tendo em vista 
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que esses produtos não são substitutos, o que inviabiliza, por exemplo, que a empresa deixe 

de fabricar os produtos “B”, ”C”, “D” e ”E” para fabricar o “A”. É preciso ressaltar que os 

outros produtos, apesar de possuírem MCU% e MCT% menores, contribuem de forma 

positiva e significativa para a formação do resultado econômico da empresa, haja vista o 

grande volume de vendas desses produtos, principalmente do produto “D”.  

Neste sentido, infere-se que os produtos analisados neste estudo são importantes na 

geração do lucro da empresa, sugerindo que os gestores da empresa pesquisada devam tomar 

suas decisões no sentido de maximizar a MCT de cada produto, o que maximiza os lucros da 

empresa, seja através de medidas que aumentem a MCU ou a quantidade produzida e vendida 

de cada produto. Ainda, no caso de a empresa vir a enfrentar limitações em sua capacidade 

produtiva, a análise das margens de contribuição dos produtos integrantes de seu mix de 

produção sugere que a empresa priorize a produção e comercialização do produto “A”, por 

possuir maiores MCU% e MCT%. 

 
4.3. Análise da margem de contribuição por território de vendas 

 

Territórios de vendas representam as regiões onde a empresa comercializa seus 

produtos. Essas regiões podem ser compostas por um ou mais municípios, em um ou mais 

Estados, e possuem grande importância para os gestores das organizações que atuam em 

grandes mercados. No caso da organização em estudo, a definição de seus territórios de 

vendas é de extrema importância, pois a partir deles é que os gestores da empresa definem 

suas políticas de vendas e entrega de seus produtos. 

Para Warren, Reeve e Fess (2001), uma demonstração de resultado que demonstre a 

margem de contribuição por território de vendas é sempre útil aos gerentes na avaliação de 

desempenho passado e no direcionamento de esforços de vendas futuros. A análise da 

lucratividade de vendas por território de vendas pode levar a administração a reduzir custos 

nos territórios de vendas com lucratividade baixa ou aumentar o esforço de vendas nos 

territórios de maior lucratividade. Tendo em vista que a ABC LATICÍNIOS é uma empresa 

que possui suas vendas distribuídas em 4 (quatro) territórios de vendas, a análise das margens 

de contribuição de seus produtos por território é de suma importância para que seus gestores 

possam tomar suas decisões no sentido de maximizar o resultado econômico da empresa. 

Neste sentido, tomando-se por base os territórios de vendas da empresa, foram 

recalculadas as margens de contribuição dos 5 (cinco) produtos a partir das divergências de 
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custos e despesas existentes entre cada território, como transporte, armazenamento e 

comissões de vendas. Dessa forma, a análise da margem de contribuição se estendeu para 

cada um dos territórios, de forma independente, considerando o produto mais rentável em 

cada um deles. 

A tabela 3 demonstra que no território de vendas 1, as margens unitárias foram iguais 

às citadas anteriormente. Isso se deu devido ao fato de esse território ser o mesmo onde a 

empresa mantém sua matriz de produção. Considerando as MCU$ de cada produto nos 

demais territórios, nota-se que nos territórios 2, 3 e 4 o produto com maior MCU$ é o “C”. As 

menores MCU$ nos territórios 2 e 4 são do produto “D”, onde a empresa ainda não conseguiu 

inserir o produto no mercado, e no território 3 a menor MCU$ é do produto “B”. 

 

Tabela 3 – Margem de Contribuição Unitária nos Territórios de Vendas da ABC 
LATICÍNIOS. 

Produtos/Territórios 

Território 1 Território 2 Território 3 Território 4 
Margem de 

Contribuição 
Margem de 

Contribuição 
Margem de 

Contribuição 
Margem de 

Contribuição 
Unit. 
(R$) 

Unit. 
(%) 

Unit. 
(R$) 

Unit. 
(%) 

Unit. 
(R$) 

Unit. 
(%) 

Unit. 
(R$) 

Unit. 
(%) 

A 0,50 33,33 0,30 20,12 0,08 6,89 0,25 18,21 
B 1,79 16,28 0,48 4,33 0,47 4,27 0,49 4,47 
C 0,82 20,22 1,17 14,95 1,24 12,39 1,14 12,68 
D 0,32 23,07 0,00 0,00 0,13 9,89 0,00 0,00 
E 1,93 19,28 0,73 7,31 0,51 5,13 0,71 11,44 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
 

A análise da MCU% dos produtos por território de vendas revela que no território 1 a 

maior MCU% continua sendo do produto “A”, nos territórios 2 e 4 também a do produto “A” 

e no território 3 a do produto “C”. As menores margens são as do produto “B” nos territórios 

1 e 3 e do produto “D” nos territórios 2 e 4.  

Com o fim de se analisar as margens totais dos produtos e da empresa nesses 

territórios, foram calculadas as quantidades médias comercializadas pela empresa em cada um 

dos territórios entre os meses de janeiro e junho de 2008 e estimadas suas margens totais. 

Assim, verifica-se que o produto que proporciona a maior margem de contribuição à empresa 

em todos os territórios continua sendo o produto “A” (com cerca de R$ 13.450,00 por mês). 

Esse produto também representa as maiores margens em 3 dos 4 territórios da empresa 

(territórios 1, 2 e 4), o que sugere que ele seja o principal produto do mix de produção da ABC 

LATICÍNIOS.  
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O produto que representa a menor parcela da margem de contribuição total da empresa 

é o produto “B”. Estendo a análise para os territórios, observa-se que as menores MCT$ são 

do produto “B” nos quatro territórios (excluindo-se o produto “D” dos territórios 2 e 4, devido 

ao fato de o mesmo não ser comercializado nesses territórios), conforme tabela 4. 
 

Tabela 4 – Margem de Contribuição Total nos Territórios de Venda da ABC 
LATICÍNIOS. 

Produtos 

Território 1 Território 2 Território 3 Território 4 Margem 
de 

Contribuição 
Total dos 

Produtos (R$) 

Margem de 
Contribuição 

Margem de 
Contribuição 

Margem de 
Contribuição 

Margem de 
Contribuição 

Total 
(R$) 

Total 
(%) 

Total 
(R$) 

Total 
(%) 

Total 
(R$) 

Total 
(%) 

Total 
(R$) 

Total 
(%) 

A 10.000,00 22,87 1.800,00 47,37 400,00 18,48 1.250,00 54,07 13.450,00 
B 5.370,00 12,28 480,00 12,63 188,00 8,69 294,00 12,72 6.332,00 
C 9.100,00 20,81 936,00 24,63 620,00 28,65 342,00 14,79 10.998,00 
D 9.600,00 21,96 0,00 0,00 650,00 30,04 0,00 0,00 10.250,00 
E 9.650,00 22,07 584,00 15,37 306,00 14,14 426,00 18,43 10.966,00 

Total 43.720,00 100,00 3.800,00 100,00 2.164,00 100,00 2.312,00 100,00 51.996,00 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

A análise da MCT% permite constatar que o produto “A” é o mais rentáveis nos 

territórios 1, 2 e 4. Destaca-se, entretanto, que esse produto é responsável por cerca de 50% 

das margens dos territórios 2 e 4. Ainda, o produto com menor MCT% foi o produto “B” nos 

quatro territórios (excluindo-se da análise o produto “D” nos territórios 2 e 4). Em suma, 

percebeu-se que o produto “A” foi o que mais contribuiu para a Margem de Contribuição 

Total da empresa, seguido pelos produtos “C”, “E”, “D” e “B”, respectivamente. Assim, nota-

se que apesar de o produto “D” ter apresentado MCT igual a zero nos territórios 2 e 4, ele é o 

quarto produto que mais contribuiu para a formação do lucro da empresa nesses territórios. 

O gráfico 3 demonstra de forma comparativa a contribuição de cada produto para a 

MCT$ em cada território durante o período analisando, enfatizando a superioridade marginal 

do produto “A” em relação aos demais produtos e do território de vendas 1 em relação aos 

demais territórios. 
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Gráfico 3 – Margem de Contribuição Total dos Produtos da 
ABC LATICÍNIOS  (em R$). 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

  

 Entretanto, se essa análise tiver como foco o percentual de representatividade de cada 

produto em cada um dos territórios, observa-se que o produto “A” é mais rentável no 

território 4, o produto “B” também é mais rentável no território 4, o “C” é mais rentável no 

território 3, o “D” também é mais rentável no território 3, e o produto “E” é mais rentável no 

território 1, conforme gráfico 4.  
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Gráfico 4 – Margem de Contribuição Total de cada Produto da  
ABC LATICÍNIOS (em %). 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
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Com isso, nota-se que as informações sobre as margens de contribuição dos produtos 

da empresa podem influenciar em seu processo decisório sobre seu mix de produção e 

políticas de vendas e distribuição de seus produtos. 

Tendo em vista o potencial de contribuição com o resultado da empresa por cada 

território de vendas, foi analisada a composição da margem de contribuição total da empresa 

sobre o seu faturamento nesses territórios. Dessa forma, pode-se ratificar a importância do 

território 1 para o negócio da empresa, tendo em vista que 84,08% de sua MCT proveio desse 

território. Em seguida, aparece o território 2 (com 7,31%), o território 4 (com 4,45%) e o 

território 3 (com 4,16%), respectivamente, como se observa na tabela 5. 

 
Tabela 5 – Margem de Contribuição dos Territórios de Vendas da ABC LATICÍNIOS. 

Territórios 
Faturamento Margem de Contribuição 

sobre o Faturamento 
Total (R$) Total (%) 

Território 1 43.720,00 84,08 
Território 2 3.800,00 7,31 
Território 3 2.164,00 4,16 
Território 4 2.312,00 4,45 

Total 51.996,00 100,00 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que o Território 1 foi onde a empresa conseguiu seu 

melhor resultado em termos de Margem de Contribuição e, consequentemente, lucratividade. 

Nesse sentido, Lembeck e Wernke (2004) observam que a aquisição de informações pela 

empresa sobre o potencial de crescimento de cada um de seus territórios de vendas é essencial 

para que seus gestores possam traçar suas estratégias e tomar suas decisões visando o 

aumento de suas vendas e de sua lucratividade. Para a ABC LATICÍNIOS essa informação 

também é de extrema importância, devido à grande dependência que possui de apenas um 

território. O conhecimento do potencial de crescimento de seus territórios pode influir na 

decisão de seus gestores no momento da definição de seu mix de produção e do destino desses 

produtos.  

Assim, de posse das informações detalhadas sobre as margens de contribuição de cada 

um de seus produtos e de seus territórios de vendas, os gestores da organização podem tomar 

decisões de forma mais sólida e eficaz, implementando medidas que possam melhorar os 

resultados da entidade, bem como aumentar seus lucros. Com isso, fica evidente a utilidade da 

Margem de Contribuição para o processo decisório da organização. 
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5. Considerações Finais 

 

Com o objetivo de investigar a utilização da margem de contribuição no processo de 

tomada de decisão de uma empresa de laticínios do Estado da Paraíba, este estudo partiu de 

um referencial teórico que abordou a margem de contribuição, suas vantagens e limitações e 

sua relação com o processo decisório nas empresas. No que tange a isso, quatro importantes 

conclusões podem ser enumeradas: 

1. A margem de contribuição é uma importante ferramenta de auxílio à tomada de 

decisão de um gestor por relacionar as receitas da empresa diretamente com os 

custos e despesas relevantes, o que a torna um instrumento analítico simples e 

objetivo; 

2. Podendo ser analisar por diferentes parâmetros, apesar de sua simplicidade 

analítica, é mister que se tome o devido cuidado com análises individuais de 

margens de produtos ou empresas, tendo em vista que a análise da margem de 

contribuição unitária pode indicar uma direção e a análise da margem de 

contribuição total indicar outra. Análises de margens monetárias também 

podem camuflar problemas de formulação de preços e demanda de mercado. 

Assim, sugere-se que a análise da margem seja realizada utilizando o enfoque 

monetário e o percentual, em conjunto; 

3. No contexto da análise da margem de contribuição, os aspectos do território de 

vendas da organização possuem um importante papel, tendo em vista que a 

empresa pode vir a comercializar seus produtos em territórios com 

características econômicas diferentes o que vai exigir de seus gestores decisões 

diferentes quanto ao preço e à oferta do produto nessas localidades; e, 

4. Apesar das limitações inerentes à própria margem de contribuição e aos dados 

coletados, conclui-se que a margem de contribuição pode auxiliar os gestores 

da empresa na definição de seu mix de produção e em sua política de vendas 

dos produtos, pois lhes propicia informações consistentes sobre a contribuição 

efetiva que cada produto proporciona para o lucro da empresa, indicando quais 

os territórios de vendas mais rentáveis para a empresa e onde as vendas devem 

ser incentivadas. 
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Por fim, cabe ressaltar que, devido às limitações das informações e dos dados 

fornecidos pela empresa, a aplicação da margem de contribuição neste estudo restringiu-se a 

análise dos principais produtos vendidos pela organização nos territórios de vendas onde atua. 

Ainda, por se tratar de um estudo de caso e, também, em função do pequeno número de 

observações, não se pode extrapolar estas conclusões ao universo das empresas de laticínios 

do país. No entanto, isto não invalida o estudo, pois abre a perspectiva para realização de 

novos estudos que contemplem a observação sistemática dos custos do processo decisório das 

empresas estabelecendo relações de causa e efeito mais precisas. Assim, sugere-se que sejam 

realizados novos estudos a partir deste, a fim de se constatar novas tendências da utilização 

das informações de custos no setor de laticínios e sobre a utilização da margem de 

contribuição como ferramenta no processo decisorial das empresas.  
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