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Resumo 
 
As avaliações de projetos no setor de agronegócios fazem uso de fluxos de caixa descontados 
podendo considerar o risco pela taxa de desconto nos fluxos de caixa. Contudo, tais pesquisas 
assumem pressupostos simplificadores nas relações Custo-Volume-Lucro (CVL). Assim, esta 
pesquisa procura avançar no tratamento estocástico, pois considera que a análise da relação 
CVL, em seu modelo tradicional, representa uma ferramenta de decisão, consagrada, mas 
também que a utilidade desta ferramenta é limitada pela natureza determinística que a relação 
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assume, propondo uma investigação mais aprofundada sobre os reflexos da incorporação de 
cenários ou distribuições probabilísticas nas análises CVL voltada às avaliações de projetos 
do agronegócio sob condições de incerteza e risco. Para atingir este objetivo foi conduzida 
uma simulação a partir de dados reais, o que permitiu uma reflexão acerca das limitações da 
análise CVL tradicional, sustentada por uma série de hipóteses simplificadoras, em especial: 
suposições de linearidade e baixa aplicabilidade em condições de risco e incerteza. Os 
resultados mostraram que a análise CVL pode ser ampliada e adaptada para a realidade 
vivenciada pelos gestores, considerando-se a existência de multiprodutos e a presença da 
incerteza, ou seja, geração de números aleatórios por meio de simulação para inferir 
frequências e probabilidades. 
 
Palavras-chave: Custo-volume-lucro. Risco. Incerteza. 

 

1. Introdução 

 

As avaliações de projetos ou empreendimentos dependem, em grande parte, das 

expectativas futuras de desempenho. Assim, a viabilidade de um empreendimento ou projeto 

é influenciada por duas grandes decisões: decisão de investimento (aplicação de recursos) e 

decisão de financiamento (captação de recursos), segundo Harris e Raviv (1991). 

Neste contexto, é importante destacar os riscos associados às decisões tomadas pela 

empresa: i) risco financeiro: ligado às decisões de financiamentos, capaz de refletir a 

disposição em liquidar seus compromissos financeiros e ii) risco econômico (operacional): 

independe de como a empresa é financiada, é ligado à atividade e às boas características do 

mercado em que opera (ASSAF NETO, 2003). 

Assim, as avaliações de projetos no agronegócio, por exemplo, são conduzidas com 

base em fluxos de caixa descontados (PONCIANO et al., 2004) e deveriam considerar como 

inputs ou informações estratégicas para decisão os preços “coletados na própria região”, 

refletindo o real potencial econômico das alternativas testadas (NORONHA, 1987). 

A literatura aponta, também, o uso da técnica de fluxos de caixa descontados 

associada ao conceito de risco em projetos agrícolas, com destaque para as pesquisas de 

Almeida et al (1985), Noronha e Latapia (1988) e Araújo e Marques (1997), que tratam o 

risco pela taxa de desconto dos fluxos de caixa por meio de simulações de Monte Carlo 

(CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2000). 

Porém, percebe-se uma ausência no tratamento de risco nas construções dos fluxos de 

caixa operacionais, sobretudo por admitirem pressupostos simplificadores nas relações Custo-

Volume-Lucro (CVL), conforme discutido em Jaedicke e Robichek (1964) e Yuan (2009). 
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Assim, esta pesquisa procura avançar no tratamento estocástico, pois considera que a 

análise da relação Custo-Volume-Lucro (CVL), em seu modelo tradicional, representa uma 

ferramenta de decisão, consagrada, e utilizada para determinar o ponto de equilíbrio em 

volume ou em vendas (SULAIMAN; AHMAD; ALWI, 2004; MACHADO; SOUZA, 2006), 

mas considera também que a utilidade desta ferramenta é, no entanto, limitada pela natureza 

determinística que a relação assume. Além disso, essa análise tradicional de CVL (ignorando 

um cenário de incerteza) falha quando se trata da consideração dos custos fixos, podendo ao 

longo prazo resultar na extinção de uma empresa, conforme salienta Phillips (1994), o qual já 

questionava se o modelo tradicional é suficiente, haja vista que certezas não existem durante o 

processo de tomada de decisão. 

Nesse sentido, os estudos relacionados aos riscos operacionais (ou econômicos) são 

superficiais, pois utilizam análises CVL sustentadas por uma série de hipóteses 

simplificadoras, em especial: suposições de linearidade e de baixa aplicabilidade em 

condições de risco e incerteza (DALMONECH et al., 2003; GUERREIRO; PEREIRA; 

MARCONDES, 2006). Além dessas hipóteses, a não consideração de incertezas prejudica a 

construção dos orçamentos, dos fluxos de caixa e consequentemente da análise, visto que, 

alguns fatores podem afetar o desempenho da empresa, os quais são passíveis de controle. 

A título de exemplo, Chen (2001) cita: i) fatores externos: político, econômico, 

cultural, tecnológico entre outros e ii) fatores internos, são as funções da empresa, como: 

marketing, produção, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, contabilidade e 

finanças. 

A não consideração destes fatores pode deixar as empresas mais expostas devido à 

possibilidade de perdas que são explicadas pelo maior ou menor risco. Essa ideia se justifica 

na íntima ligação entre incerteza e risco. A incerteza reflete nossa ignorância acerca de 

resultados futuros e o risco pode ser definido como qualquer medida numérica dessa 

incerteza. Alguns exemplos para mensurar o risco são: probabilidade de perda, volatilidade de 

preços ou retorno etc. 

Portanto, a incerteza existe quando podem ocorrer mais eventos do que o número 

efetivo de ocorrências. É importa que o gestor faça uma análise com base nos possíveis 

cenários, pois assim terá mais informação para fundamentar suas decisões. 

Nesta conjuntura, percebe-se que um modelo com uma abordagem mais realista 

deveria examinar a utilidade e a implementação de uma técnica sob condições estocásticas. 

Existe, portanto, a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre os reflexos da 
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incorporação de cenários ou distribuições probabilísticas nas análises CVL, o que sugere a 

seguinte questão de pesquisa: quais os benefícios da incorporação de cenários probabilísticos 

na formulação de um modelo de análise Custo-Volume-Lucro voltado à avaliação de projetos 

do agronegócio sob condições de incerteza e risco? 

Diante disso, este estudo tem por objetivo analisar a premissa de que a incorporação 

de cenários probabilísticos na formulação de um modelo de análise CVL, sob condições de 

incerteza e risco, proporciona uma avaliação mais adequada dos projetos do agronegócio. 

Após a contextualização do problema na introdução, a seguir realiza-se uma 

compilação da literatura relevante a respeito da análise custo-volume lucro sob as abordagens: 

determinística e estocástica. 

 

2. Revisão da literatura 

 

A discussão teórica acerca da relevância da análise custo-volume-lucro tradicional, ou 

seja, segundo uma abordagem determinística, condensada no estudo de Dalmonech et al. 

(2003), representa a tônica central desta plataforma teórica. Além disso, apresenta-se a 

sustentação teórica para a análise custo-volume-lucro sob condições de incerteza, explorada 

pela aplicação de um caso a partir do tópico 3. 

 

2.1. Análise do modelo determinístico da relação custo-volume-lucro (CVL) 

 

Tradicionalmente, a análise CVL tem corroborado para a melhor apresentação dos 

resultados dos impactos da estrutura de custos fixos no resultado, bem como possibilidade de 

melhor avaliação de desempenho de projetos e empreendimentos – produtos, linhas e 

segmentos, conforme Santos (1995). 

O cálculo do ponto de equilíbrio (na análise tradicional) pode ser realizado a partir da 

seguinte equação, conforme Yunker e Yunker (1982): ( )qVFqPL ×+−×= . 

 

Em que 

L : lucro antes do imposto de renda;  

P : preço unitário de venda; 

q : volume de vendas em unidades; 

F : custos fixos totais; e 
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V : custo variável unitário. 

 

A quantidade que deve ser vendida para cobrir pelos menos os custos fixos e variáveis, 

proporcionando um lucro igual a zero, corresponde ao ponto de equilíbrio q*. Substituindo 

esse item na fórmula acima, tem-se a equação seguinte: 

( )VP

F
q

−
=*  

 

Em que: 

VP − : Margem de Contribuição Unitária (MCU). 

 

Para Hansen e Mowen (2001) e Martins (2003), a cada 1% de alteração nos custos e 

despesas fixos, ocorrem os mesmos 1% de mudança no ponto de equilíbrio; mas se a mudança 

se aplicar aos custos e despesas variáveis, o efeito dependerá do grau de alteração na MCU, 

embora se sabe que uma margem de contribuição unitária pequena frente a qualquer alteração 

nos custos e despesas variáveis provoca alterações significantes do ponto de equilíbrio. 

Outra forma de identificar as áreas de negócio mais sensíveis, com maior risco 

operacional ou econômico é por meio do Grau de Alavancagem Operacional (GAO), que para 

Assaf Neto (2003), representa o uso potencial do custo fixo operacional (recursos despendidos 

a um empreendimento ou projeto) para avaliar possíveis efeitos de alterações nas vendas 

sobre o lucro, ou seja: 

 

[ ]FVPq

VPq
GAO

−−

−
=

)(

)(
 

 

Comparando-se empresas com diferentes níveis de mecanização, as que possuírem 

investimentos mais significativos em equipamentos tendem a ter mais custos fixos que as 

empresas menos mecanizadas (COOPER; SLAGMULDER, 1999; WARREN; REEVE; 

FESS, 2001; DE ZOYSA; HERATH, 2007). Sendo assim, quanto mais significativos forem 

os custos fixos de uma empresa, em relação aos custos variáveis, maior será o GAO. Assim 

sendo, quanto maior for o GAO, maior será a sensibilidade do resultado da área de negócio 

em relação ao volume de vendas (q). Por outro lado, o inverso também é verdadeiro, ou seja, 

o impacto no resultado de uma queda nas vendas ocorrerá na mesma proporção. 
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A ampla utilização do modelo de análise CVL tradicional no meio empresarial se deve 

principalmente a sua “praticidade” em termos operacionais. Todavia, esta “praticidade” reduz 

sensivelmente a utilidade deste modelo em termos de análise de risco operacional. 

Dalmonech et al. (2003) sintetiza as principais limitações da análise CVL tradicional, 

corroborando com os estudos de Garrison e Noreen (2001), Hansen e Mowen (2001), Leone 

(2002), Martins (2003), Gitman (2004).  

A tabela 1 sintetiza estas e outras hipóteses simplificadoras deste modelo. 

 

Tabela 1: Hipóteses simplificadoras do modelo CVL 

1- Suposição da linearidade; 7- Suposição de produção igual a vendas; 

2- Classificação dos custos semivariáveis; 8- Confronto entre despesas e receitas; 

3- Natureza de curto prazo; 9- Custos e receitas em função das unidades produzidas; 

4- Valor do dinheiro no tempo; 10- Suposição de perda zero; 

5- Estrutura do capital 100% próprio; 11- Suposição de receita única; 

6- Aplicação para um único produto; 12- Situação de risco e incerteza não considerada. 

Fonte: adaptado de Dalmonech et al. (2003). 

 

Assim, este estudo propõe a aplicação de um modelo mais completo, superando as 

seguintes limitações: a utilização para multiprodutos (6 e 11) e a geração de números 

aleatórios por meio de simulação para inferir frequências e probabilidades (12). As etapas 

seguintes mostrarão as extensões da análise do ponto de equilíbrio contábil para tornar 

flexível a problemática da análise tradicional. 

 

2.2. Análise da relação custo-volume-lucro sob condições de incerteza: a abordagem da 

variável contínua 

  

Jaedicke e Robichek (1964) foram os primeiros a sugerir o uso dos conceitos de 

probabilidade na análise custo-volume-lucro (CVL). Eles concordavam que a análise 

tradicional de custo-volume-lucro não inclui ajustes para risco e incerteza, o que pode limitar 

severamente sua utilidade, corroborando com Predic e Stefanovic (1999). 

Assim, a maioria das variáveis inclusas na fórmula do ponto de equilíbrio está sujeita a 

uma vasta gama de possíveis resultados devido às chances de variações. Algumas destas 

variáveis são: i) o preço unitário de venda, ii) o custo variável por unidade, iii) o custo fixo 

total; e iv) o volume de vendas esperado para cada produto. 
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Para Iudícibus (1993) qualquer pessoa que pretende analisar os custos de uma empresa 

precisa se habituar a levar em consideração as incertezas e distribuições de probabilidade em 

suas previsões. Entretanto, poucos estudos em controladoria no Brasil têm incorporado 

cenários probabilísticos, com destaque para os de Corrar (1993) e Guerreiro, Pereira e 

Marcondes (2006). 

Em uma análise do ponto de equilíbrio não determinístico, uma ou várias destas 

variáveis podem ser tratadas como variáveis aleatórias. 

Para cada variável aleatória é possível estimar a distribuição probabilística que indica 

a probabilidade que ela possui para os vários possíveis valores (ACKOFF, 1970). 

Para tanto, o modelo probabilístico necessita de uma série histórica, composta por 

medidas de tendência central e dispersão, respectivamente média e desvio-padrão (inputs). 

Conforme Render e Stair Júnior (1997), a principal ideia de uma simulação é imitar 

matematicamente uma situação real, estudando suas propriedades e características 

operacionais, para com isso, extrair conclusões e tomar decisões baseadas nos resultados. 

Sintetizando, simulação é um processo de amostragem parametrizado. 

O processo de simulação requer como parâmetros a média dos dados e o desvio padrão 

(σ ), o qual mede a dispersão das observações individuais com relação à média. Por exemplo, 

ao analisar a série histórica do resultado de uma empresa, um aumento no desvio padrão pode 

indicar maior risco em obter o resultado esperado, pois há um aumento na dispersão dos 

dados acompanhado de uma ampliação na área de distribuição da variável de interesse. 

A construção dos inputs pode ocorrer mediante séries históricas, no caso de projetos 

agrícolas ou empreendimentos do agronegócio recorrentes ou por meio de fontes externas, por 

exemplo, as pesquisas de mercado para projetos inéditos. 

Uma vez identificados os inputs, o modelo de simulação em condições de incerteza 

preconiza a geração de variáveis aleatórias (NAYLOR et al, 1966). O presente estudo faz uso 

do Excel®, especificamente na geração de números aleatórios. 

No tópico 3, a seguir, apresenta-se o enquadramento metodológico da pesquisa. Por 

sua vez, no tópico 4 é aplicado o modelo de simulação para variáveis contínuas (incerteza) 

para um caso de estudo e, posteriormente, compara-se os resultados desta ilustração com os 

resultados típicos da análise CVL determinística (tradicional). 
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3. Procedimentos metodológicos 

 

A partir das limitações da análise determinística CVL apresentadas na revisão da 

literatura, este trabalho propõe a implementação desta ferramenta gerencial por meio de uma 

abordagem probabilística. Para isto, a estratégia de pesquisa mais adequada, visando explorar 

o ambiente empresarial e levantando os seus problemas é a modalidade conhecida como 

“Pesquisa Diagnóstico”. 

Segundo Martins e Theóphilo (2009), esta técnica de investigação pode ser aplicada a 

qualquer mudança organizacional, sendo precedida por uma fase de diagnóstico, na qual os 

problemas organizacionais podem ser observados. 

Neste contexto, a modalidade Pesquisa Diagnóstico possibilita “a produção de uma 

investigação que mostre todo o desenvolvimento de uma consultoria do tipo médico-paciente, 

em que o consultor define problemas e apresenta soluções para a organização” (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 81). 

Uma vez que o problema tenha sido identificado (análise determinística CVL), a parte 

empírica deste trabalho restringe-se à aplicação da referida ferramenta sob condições de 

incerteza em uma Cooperativa de Laticínios do Centro Oeste brasileiro com base nas 

informações coletadas durante o ano de 2011. 

Esta análise equivale ao modelo de decisão que envolve gestão e análise CVL 

apresentada pelos autores do artigo, buscando oferecer ao gestor um modelo de decisão que 

leve em consideração as incertezas e distribuições de probabilidade em suas previsões. 

 

4 Estudo empírico: análise determinística CVL de uma cooperativa de Cooperativa 

de Laticínios do Centro Oeste 

 

Este tópico aplica os conceitos discutidos na revisão bibliográfica no contexto de 

projetos de agronegócio, especificamente em uma de uma cooperativa de Cooperativa de 

Laticínios do Centro Oeste– a unidade de análise. Inicialmente, há uma breve caracterização 

da Cooperativa e em seguida demonstra-se as estimativas considerando incertezas e 

distribuições de probabilidade em suas previsões e analisam-se os resultados encontrados. 

 

4.1 Cooperativa de Laticínios do Centro Oeste (Cooperativa): a unidade de análise 

 



Projetos de investimentos em agronegócios: análise custo-volume-lucro considerando incerteza e risco 
Bonacim, C.A.G; Nardi, P.C.C; Silva, R.L.M. da; Cruz Júnior, R; Bonízio, R.C. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 3 – Jul/Set - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

35

A Cooperativa de Laticínios do Centro Oeste – a partir de agora tratada apenas por 

“Cooperativa” – atua no setor de alimentos, especificamente laticínios, comercializando em 

torno de 162 produtos, com alcance nacional e recente penetração no centro-sul do Brasil. A 

Cooperativa possui doze postos operacionais que também funcionam como filiais de vendas, 

além de uma Planta Industrial (indústrias de laticínios e de leite longa vida), empregando 

aproximadamente 700 funcionários. Possui cerca de 3.000 (três mil) associados, entre ativos e 

inativos em seu quadro social. 

Os dados de volume de vendas e os dados contábeis obtidos na pesquisa de campo 

foram tratados, respeitando-se as proporcionalidades matemáticas e consequentemente as 

“propriedades estatísticas” para evitar a identificação da Cooperativa, seguindo os elementos 

preconizados no protocolo de estudo e de uso das informações estabelecido com a empresa. 

 

4.2 Descrição dos Dados e Aplicação da Ferramenta CVL sob condições de incerteza 

 

O escopo da aplicação desta pesquisa foi a mensuração e, conseqüentemente, a 

evidenciação do uso potencial das informações estimadas para o processo de planejamento, 

simulação e gestão. 

Apresentando (quadro 1) os dados básicos de volume, faturamento e gastos: 

 

       Quadro 1 – Síntese dos dados de faturamento e custos da Cooperativa. 

Mês 
Total de 
unidades 
vendidas 

Faturamento 
total ($) 

Custo total ($) ICMS ($) 
Despesa 

Comercial 
($) 

Despesa 
Administrativa 

($) 

jan/11 603.062 600.459 295.433 64.027 74.872 185.842 
fev/11 611.608 597.017 299.911 63.462 82.874 157.697 
mar/11 721.134 701.345 347.897 74.906 85.525 159.568 
abr/11 858.955 856.007 429.446 91.725 94.510 193.164 
mai/11 1.143.599 1.157.281 636.037 126.001 83.416 166.903 
jun/11 1.004.740 1.000.899 535.082 107.651 81.167 178.511 
jul/11 874.851 854.956 430.950 90.282 87.415 212.661 
ago/11 820.087 824.676 414.067 86.980 95.658 176.336 
set/11 783.667 777.064 381.020 82.041 95.383 155.147 
out/11 920.438 916.491 444.351 96.852 88.091 155.634 
nov/11 901.694 905.849 448.744 94.312 93.389 169.254 
dez/11 1.043.992 1.066.568 520.670 109.775 92.854 164.997 

        Fonte: dados da pesquisa. 

 

Adicionalmente, foi informado que as alíquotas médias de tributos federais e ICMS 

são de 6,53% e 10,61% respectivamente, sendo que as comissões de venda são de 8,27%. 
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Além disto, as despesas de depreciação somam $11.500 ao mês, e já foram adicionadas nas 

despesas administrativas. Nesta Cooperativa, o capital investido pelos sócios é de $2.000.000, 

e o custo do capital aplicado é de 15% ao ano, o qual representa o custo de oportunidade dos 

proprietários.  

Estes dados podem ser utilizados no processo decisório da Cooperativa em vários 

contextos, sendo que a análise CVL faz uso destes dados para auxiliar o gestor neste processo, 

por exemplo, na análise PE, pode-se calcular: Margem de Contribuição (MC), ponto de 

equilíbrio contábil (PEC); ponto de equilíbrio financeiro (PEF) e o Caixa Planejado (CP). 

O investimento da Cooperativa refere-se ao total de recursos financeiros necessários 

para a aquisição de máquinas e instalações, e a depreciação é explicada pela utilização desses. 

O custo de oportunidade é a remuneração mínima exigida pelos proprietários por não 

aplicarem seus recursos financeiros em outro empreendimento que remuneraria, no mínimo, 

essa mesma taxa, dado o mesmo nível de risco dos empreendimentos. 

Para avaliar se os proprietários serão remunerados ao mínimo pelo custo de 

oportunidade, pode-se comparar as abordagens análise CVL tradicional e análise CVL sob 

condições de incerteza com variável contínua. 

Para isto, os dados do quadro 1 foram organizados da seguinte maneira: 

 

                Quadro 2 – Síntese dos dados necessários para análise CVL da Cooperativa. 

Preço de venda ($/un.) 0,995 
Custos e despesas variáveis de produção e venda ($/un.) 0,501 
Tributos federais 6,53% 
ICMS (% sobre o faturamento) 10,61% 
Comissões sobre venda (% sobre o faturamento) 8,27% 
Gastos fixos ($/mês) 172.976 
Depreciação ($/mês) 11.500 
Capital investido ($) 2.000.000 
Custo do capital investido (% ao ano) 15,0% 

  Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao aplicar a análise CVL tradicional, que não considera risco e incerteza, encontraram-se os seguintes 

resultados: 

 

                                  Quadro 2 – análise CVL determinística 
Margem de contribuição unitária média - MCUM ($) 0,241 
PEC (unidades por ano) 8.600.065 
PEE (unidades por ano) 9.843.020 
PEF (unidades por ano) 8.028.306 
Vendas Anuais – VA ($) 10.287.826 
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Lucro Planejado – LP ($) 407.358 
Riqueza Planejada - RP ($) 107.358 
Caixa Planejado – CP ($) 545.358 

                    Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para encontrar o PEC calculou-se a margem de contribuição unitária média (MCUM) 

e dividiu-se o total de custos e despesas fixos planejados para 1 ano pela MCUM. O PEC da 

Cooperativa revela que é necessário vender, em média, 8.600.065 produtos no ano para ter um 

resultado contábil igual à zero. Para calcular o PEC por produto é necessário ponderar o PEC 

do quadro 3 com base na quantidade planejada de vendas para cada produto, mas como está 

Cooperativa tem 162 itens, este cálculo torna-se inviável para o propósito deste estudo. 

A principal limitação desta abordagem diz respeito à desconsideração de variações no 

PEC causadas por diversos fatores, os quais poderiam proporcionar cenários desfavoráveis 

para a Cooperativa, como elevadas perdas ou dificuldades de geração de caixa. 

Considerando que a incerteza é inerente a atividade da Cooperativa, é fundamental que 

o gestor saiba qual a distribuição de probabilidade de ocorrência das variáveis de interesse, ou 

seja, qual a probabilidade de atingir o PEC alvo dado por uma medida de risco. 

Para encontrar o PEF, 8.028.306 unidades, dividiu-se o total o total de custos e 

despesas fixos anuais planejados, deduzida a depreciação, pela MCUM. A ponderação do PEF 

para todos os produtos poderia seguir o mesmo critério do PEC. 

Por outro lado, o cálculo do PEE levou em conta os 15% ao ano, referente ao custo do 

capital investido sobre o investimento aplicado, além dos gastos fixos anuais. 

Por sua vez, o Caixa Planejado (CP) foi calculado pela diferença entre a quantidade de 

Vendas Anuais (VA) e o PEF, sendo multiplicada pela MCUM. De acordo com essa análise 

determinística a Cooperativa oferece, no período analisado, uma capacidade de geração de 

caixa de $545.358, um montante que pode ser usado no planejamento de investimentos, 

liquidação de empréstimos etc. 

Além disto, percebe-se que os proprietários são remunerados pelo custo do capital 

investido de 15% ao ano, e o empreendimento ainda gera um excedente de riqueza de 

$107.358, calculado com base na diferença entre PEE e VA, multiplicada pela MCUM. A 

partir deste resultado, pode-se concluir que a Cooperativa está gerando um lucro suficiente 

para remunerar o capital investido, tornando o investimento atraente para outros investidores. 
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Porém, é importante destacar que esse tipo de análise não considera possíveis 

mudanças nos comportamentos das variáveis como um aumento ou uma redução na demanda 

de um dos produtos vendidos, resultando em preço unitário e quantidades diferentes. 

Uma alternativa é aplicar a análise custo-volume-lucro sob condições de incerteza com 

variável contínua, que pode ser feita por meio de simulação no Excel®. Nessa simulação, 

considera-se que todos os inputs têm distribuição normal, pois pela Teoria do Limite Central, 

à medida que a amostra aumenta a distribuição da média amostral aproxima-se de uma 

normal. Assim, uma amostra aleatória de tamanho n retirada de uma população com média µ 

e variância σ2 pode ser representada como segue: 

( )nNX /,~ σµ  

Portanto, a distribuição da média amostral X  é aproximadamente uma normal com 

média µ  e desvio padrão n/σ . Esses inputs e suas respectivas medidas, média e desvio-

padrão, foram obtidos por meio de dados históricos fornecidos pelo Departamento de 

Contabilidade da Cooperativa em estudo. A partir destes dados, as estatísticas foram 

organizadas e apresentadas no quadro 4. 

 

Quadro 3 – média e desvio padrão dos inputs. 

Dados 
ICMS (% sobre 
o faturamento) 

Comissões 
sobre venda (% 

sobre o 
faturamento) 

Gastos fixos 
($/mês) 

Preço de venda 
($/un.) 

Custos e 
despesas 

variáveis de 
produção e 

venda ($/un.) 

Média 10,61% 8,27% 172.976 0,995 0,501 
Desvio Padrão 0,16% 1,34% 17.415 0,015 0,022 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Este quadro contém a média e o desvio padrão das variáveis aleatórias consideradas no 

estudo, as quais permitem a análise CVL em condições de incerteza. Tome, por exemplo, o 

preço de venda, que apresentou uma média de $0,995 por unidade e desvio padrão de $0,015. 

 

4.3. Análise CVL com base nos cenários probabilísticos: incorporando risco nos 

indicadores 
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A partir das variáveis aleatórias (inputs) do quadro 4 foi possível realizar a simulação 

de 1.000 observações, que foram usadas para os cálculos das variáveis de interesse, ou seja, os 

outputs “CP”, “PEE” e “MCUM” que estão representados graficamente nas Figuras de 1 a 5. 

Para interpretar os histogramas deve-se observar que, no eixo das abscissas 

encontram-se os blocos ou intervalos de valores, e no eixo das ordenadas as frequências 

relativas ou probabilidade de ocorrência. Neste sentido, os gráficos gerados permitem aos 

gestores verificar qual é a faixa (bloco ou intervalo) que possui freqüência relativa maior, 

permitindo analisar a maior probabilidade de ocorrência. A análise torna-se mais coerente 

com a realidade, pois inclui ajustes para risco e incerteza que são mensuráveis pelas variáveis 

aleatórias (inputs). Destaca-se que a área total do histograma equivale a 100% de 

probabilidade. 
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Figura 1. Histograma do Caixa Planejado (CP) em unidades monetárias 
 

Como exemplo de análise dos histogramas, tome o terceiro bloco do histograma de 

Caixa Planejado (figura 1). Ele contém como valor máximo $-609.503 e mínimo $-909.504, 

aproximadamente. Nesta faixa de valores encontram-se 1,5% de todo os possíveis Caixas 

Esperados obtidos por meio da simulação, indicando que a probabilidade de ocorrência deste 

cenário é muito pequena. 

De modo geral, percebe-se que, pela simulação das observações, a Cooperativa 

apresenta 54,9% de chances de obter caixa planejado entre R$290.497 a R$890.497, e de 

68,2% se estendermos para um caixa projetado de R$1.190.497. Outro cenário que se pode 

perceber é que, a Cooperativa apresenta apenas 5,9% de chances, dada sua situação atual 

(considerando estrutura e demanda) de obter caixa acima de R$ 1.790.497. 
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Figura 2. Histograma do Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE) em unidades 
 

No que diz respeito ao PEE, verifica-se que a Cooperativa apresenta 70% de 

possibilidade de manter um PEE entre 8.876.988 unidades e 10.946.988 unidades. Com base 

nesse percentual e na faixa de variação de unidades, o gestor da Cooperativa pode projetar 

cenários, identificando oportunidades de obter o lucro desejado. Percebe-se ainda que a venda 

acima de 12.326.988 unidades tem uma probabilidade de ocorrência baixa, em torno de 

11,6%. Desse modo, se o gestor estiver interessado em elevar o PEE da Cooperativa, deverá 

trabalhar com as variáveis envolvidas, tais como: preço, custo fixo e variável, despesas e lucro 

desejado. 
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Figura 3. Histograma da Margem de Contribuição Unitária Média (MCUM) em 
unidades monetárias 
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Considerando o cenário atual de preço e gastos variáveis, pode-se observar a 

probabilidade, ou faixas possíveis de ocorrência da margem de contribuição unitária. A 

Cooperativa apresenta em torno de 58% de chances de obter margem entre R$0,24 e R$ 0,27, 

ou cerca de 83% de chances de obter margem entre R$0,22 e R$ 0,28. Para uma margem de 

contribuição unitária acima de R$0,31, a Cooperativa apresenta pouca probabilidade, ou seja, 

em torno de 3,3%. Com esses resultados, além de contribuir para projeção de cenários para 

PEC, PEE e PEF, a Cooperativa pode realizar os cálculos separadamente para seus produtos, 

identificando aquele com cenário favorável mais provável, de modo a incentivar sua produção 

e venda. 

Observe a seguir os gráficos para PEC e PEF. 
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Figura 4. Histograma do Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) 
 

Pelo histograma elaborado para o PEC, verificou-se que a Cooperativa possui 53,1% 

de possibilidade de manter o PEC entre 8.065.087 unidades e 9.865.087 unidades. Ou seja, 

quantidade suficiente para a Cooperativa cobrir todos os seus gastos e não ter prejuízo. Neste 

sentido, ao estabelecer como meta atingir um volume de vendas superior a 11.065.087 

unidade, que corresponde a uma probabilidade de 8,9%, o gestor sabe que, pelas condições 

atuais da Cooperativa é pouco provável que isto aconteça, sendo necessário criar estratégias 

para atender este volume. 
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Figura 5. Histograma do Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) 
 

Para o PEF, verificou-se que a Cooperativa possui 66,1% de possibilidade de manter o 

PEF entre 7.379.813 unidades e 9.059.813 unidades.  

É importante ressaltar que os gráficos de PEC e PEF apresentam distribuição muito 

próxima à distribuição do PEE. Além disso, em alguns casos os resultados pelas duas análises 

(tradicional e incerteza) são similares, pois a média do grupo de maior freqüência relativa está 

próxima de seus respectivos resultados da análise tradicional (casos de PEC, PEF e PEE). 

Percebe-se, no entanto, que a análise sob condições de incerteza proporciona maior 

riqueza informacional por evidenciar a maior probabilidade de ocorrência de unidades 

vendidas, permitindo atingir o ponto de equilíbrio (por exemplo, o bloco de 8.876.989 a 

9.566.988 unidades no gráfico de PEE). Apesar disto, os esforços da Cooperativa podem se 

concentrar na obtenção de um número que pertença a um bloco de menor frequência relativa, 

por exemplo, um aumento na quantidade vendida. 

Por sua vez, na análise CVL sob condições de incerteza do CP (figura 1), a faixa 

(bloco) de maior frequência relativa é a de $290.498 a $540.497 (21,80%), ou seja, existe uma 

probabilidade de 21,80% de que o CP da Cooperativa esteja dentre deste intervalo. Enquanto 

que, na análise tradicional a capacidade de geração de caixa é de $$545.358. Assim, trata-se 

de uma ferramenta de gestão mais refinada, para a qual se pode comparar os valores da 

análise tradicional com aqueles obtidos pela análise CVL sob condições de incerteza, gerando 

os possíveis valores (agrupados em faixas) e suas respectivas frequências (probabilidades de 

ocorrência). 
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Neste contexto, o conceito de valor esperado, ou esperança de uma variável aleatória é 

a soma das probabilidades de cada possibilidade de saída da simulação multiplicada pelo seu 

valor, isto é, representa o valor médio “esperado” de uma simulação (TRIOLA, 2005). 

Embora não exista forte discrepância entre os valores para o CP pelas duas propostas, 

devem-se ressaltar diferenças significativas quando da criação de estratégias e políticas de 

gestão de risco.  Por exemplo, para encontrar a probabilidade de ocorrência de um CP acima 

de $600.000, pode-se utilizar a tabela de Distribuição Normal Padrão (BUSSAB; 

MORETTIN, 2003) e fazer o seguinte cálculo: 

)0868,0Z(P
522.594

424.548000.600
ZP)000.600X(P)000.600CP(P >=







 −
>=>=>  

Em que: P equivale a probabilidade; Z corresponde a uma observação na distribuição 

normal; X é a variável aleatória de interesse. 

Pela tabela de Distribuição Normal tem-se 

 

%41,46ou4641,00359,05,0)0868,0Z(P =−=>  

 

Portanto, a probabilidade de obter um CP maior que $600.000 equivale a 46,41%. 

Lembrando que esta informação pode ser crucial para políticas envolvendo capital de giro ou 

novos investimentos, que exigem recursos do caixa. 

Assim, o gestor deve considerar estas frequências relativas, ou seja, as probabilidades 

de ocorrência de cada bloco, especialmente quando da estruturação de metas e sistemas de 

avaliação de desempenho atrelados as metas. 

O resumo da comparação entre as duas metodologias para apuração e análise dos 

indicadores de das relações de Custo-Volume-Lucro é apresentado na tabela 6 a seguir: 

Tabela 2 - Quadro resumo análise CVL determinística versus análise CVL Estocástica 

Diferenças Análise CVL Determinística Análise CVL Estocástica 

Limitações 
Vide tabela 1: Hipóteses Simplificadoras do 
modelo CVL 

Cenários probabilísticos fundamentados segundo 
geração de inputs que poderia ser mais refinada 
Vide tabela 1: Hipóteses Simplificadoras do modelo 
CVL, exceto 6, 11 e 12 

Base das 
informações 
(Inputs) 

Dados contábeis tradicionais e custo de 
oportunidade 

Média e desvio-padrão da base da análise 
determinística 

Metodologia Análise CVL tradicional Análise CVL com simulações de variáveis aleatórias 

Principal 
diferença 

Não considera a questão do risco e 
incerteza 

Considera a questão do risco e incerteza 

Fonte: elaborada pelos autores. 
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Sendo assim, nota-se que a análise CVL com cenários probabilísticos tem como 

principal vantagem a incorporação de incerteza por meio de dados históricos (inputs), 

resultado em probabilidade de ocorrência para as variáveis de interesse do gestor. Esta 

informação pode ser utilizada em várias situações que envolvem decisões de natureza 

estratégica, para fazer previsões ou até estabelecer metas no planejamento estratégico da 

Cooperativa. 

As probabilidades dos cenários possíveis podem ser usadas para decisões 

conversadoras ou arrojadas, dependendo do perfil de risco da organização. 

Por outro lado, a análise determinística CVL não permite esta visão abrangente dos 

possíveis resultados da entidade, visto que esta ferramenta não considera risco e incerteza, 

limitando severamente sua utilidade. 

 

5. Considerações Finais 

 

A partir das restrições observadas na análise CVL tradicional, este estudo procurou 

investigar os reflexos da incorporação de cenários probabilísticos na formulação de um 

modelo de Análise Custo-Volume-Lucro sob condições de incerteza e risco, apoiado na 

abordagem de Pesquisa Diagnóstico. Neste contexto, a literatura recomenda que a análise 

tradicional seja acompanhada ou complementada por ajustes de risco e incerteza. 

Para demonstrar a utilidade deste modelo, este trabalho aplicou a referida ferramenta 

sob condições de incerteza em uma Cooperativa de Laticínios do Centro Oeste brasileiro com 

base nas informações coletadas durante o ano de 2011. Os dados obtidos permitem o cálculo 

do ponto de equilíbrio e outros índices, sendo que, a maioria das variáveis inclusas na fórmula 

do ponto de equilíbrio está sujeita a uma variedade de resultados possíveis devido às chances 

de variações. Por exemplo, estas variáveis são (1) o preço unitário de venda, (2) o custo 

variável por unidade, (3) o custo fixo total e (4) o volume de vendas esperado para cada 

produto. Em uma análise probabilística do ponto de equilíbrio, uma ou várias destas variáveis 

podem ser tratadas como variáveis aleatórias. 

Assim, para cada variável aleatória foi possível estimar a distribuição probabilística, 

indicando a probabilidade dos possíveis valores observados. Demonstra-se nesse trabalho que 

a análise CVL pode ser ampliada e adaptada para a realidade vivenciada pelos gestores, 

considerando-se a existência de multiprodutos (o estudo apresenta outputs para o projeto ou 
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empreendimento total, mas também podem ser extraídos outputs para cada produto 

individualmente) e a presença da incerteza (geração de números aleatórios por meio de 

simulação para inferir frequências e probabilidades). 

Portanto, este estudo propôs a aplicação de um modelo mais completo, superando as 

limitações 6, 11 e 12 referenciadas na tabela 1. 

Para tanto, o modelo proposto demonstra-se bastante simplificado do ponto de vista de 

viabilidade de sua utilização pela Controladoria das empresas quando da apuração e análise 

dos indicadores de CVL. A análise proposta considera a variabilidade de cada input e permite 

ao gestor conhecer a expectativa de comportamento dos indicadores (outputs) a serem 

utilizados no processo de avaliação de desempenho do negócio, o que confere maior poder 

preditivo a esses parâmetros para as decisões. 

Essas análises ainda podem ser ampliadas, apurando-se, por exemplo, o grau de 

sensibilidade dos inputs com o propósito de classificá-los em ordem de correlação com os 

outputs. Isso permite saber qual o input que tem maior influência no nos indicadores gerados, 

o que permite direcionar esforços dos gestores para os fatores que afetam as variáveis que 

apresentam maior sensibilidade com os outputs. 
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