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RESUMO 

 

A partir de meados do século passado abre-se, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), a possibilidade de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas fornecer cursos de 

graduação e pós-graduação. Em virtude disso, amplia-se a concorrência nessa área, pois nesse 

período surgem várias IES privadas no sentido de atender a uma nova demanda. Face a atual 

concorrência educacional, passa a existir a necessidade de gerir estrategicamente essas instituições. 

No intuito de contribuir para o atendimento da gestão das mesmas, o presente estudo surge com o 

objetivo geral de estudar as ferramentas de gestão estratégica de custos, Margem de Contribuição e 

Ponto de Equilíbrio, em uma IES privada. Para o atingimento do objetivo geral, procedeu-se a 

efetivação dos objetivos específicos, onde a pesquisa ocupou-se em dimensionar os conceitos da 

Margem de Contribuição, e seu estabelecimento, definir o Ponto de Equilíbrio e sua aplicabilidade, 

e por fim, estabelecer a geração de um método adequado de análise de desempenho baseada nas 

ferramentas supracitadas, tudo isso aplicado em uma IES privada.  Concretiza-se o estudo através 

de pesquisa de campo que se efetiva enquanto estudo de caso ao realizar uma pesquisa ação em oito 

cursos de graduação de uma IES privada. Ao final da mesma, conseguiu-se atingir os objetivos 

gerais e específicos anteriormente relacionados, além que ter a questão problema respondida, pois, 

apesar de algumas dificuldades encontradas quando da concretização das fases e etapas propostas 

consegui-se retratar como os elementos na análise de custos contribuem para a identificação e  

projeção de resultados, tais como a identificação dos cursos que dão os melhores e piores 

resultados, a projeção da quantidade de alunos necessária para manter um curso bem como as 

possibilidades de alavancagem de cursos, dentre outros. 

Palavras-Chave: IES privada, Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio. 
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ABSTRACT 

 

 

From the middle of the last century opens , through the Law of Education Guidelines and Bases ( 

LDB) , the possibility of Higher Education Institutions (HEIs) provide private undergraduate and 

graduate . As a result, extends to competition in this area, because in this period there will be 

various private institutions in order to meet the new demand . In the face of current educational 

competition , comes into existence the need to strategically manage these institutions . In order to 

contribute to the care of their management , this study comes up with the general objective of 

studying the tools of strategic cost management , contribution margin and breakeven , in a private 

institution . For the achievement of the overall objective , we proceeded to the realization of specific 

objectives , where the research took in size the concepts of contribution margin , and your property , 

set the balance point and its applicability , and finally establish the generation of an appropriate 

method of performance analysis based on the above tools , all applied this in a private institution . 

This is made the study through field research that is effective as a case study to perform an action 

research in eight degree from a private institution courses. At the end of it, we were able to achieve 

the goals and objectives listed above , in addition to have the question answered problem because , 

despite some difficulties encountered with the implementation of the phases and steps proposed was 

to portray as the elements in the analysis of costs contribute to the identification and projection of 

results , such as the identification of courses that give the best and worst results , the projection of 

the number of students required to maintain a course as well as courses leverage opportunities , 

among others. 

Keywords: private HEIs, contribution margin, breakeven. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Até meados da década de 80, a educação superior era promovida quase que em sua 

totalidade por instituições públicas. Às Universidades Públicas conferiam o dever de oferecer 

Educação Superior de qualidade. Porém, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 207, 208, 

213 e 218) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96 – LDB), que versam 

sobre as normas gerais e específicas do ensino superior brasileiro, as Instituições Privadas passam a 

poder oferecer Educação Superior. 

A partir daí abrem-se discussões de como será essa oferta, e como consequência, a nova 

demanda que surgirá a partir daí. Um exemplo foi a Conferência Mundial sobre o ensino superior, 

promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, e Ciência e a Cultura 

(UNESCO), realizada em Paris, no período de 05 à 09 de outubro/1998, dez anos após a 

Constituição Federal e dois anos da LDB, que afirma “ao iniciar-se um novo século (XXI), existe 

uma demanda sem precedentes e uma diversificação na educação superior, bem como uma maior 

consciência sobre a sua importância para o desenvolvimento sociocultural e econômico” 

(UNESCO, 1998). Apesar da Conferência Mundial não ter sido consequência das mudanças que 

estavam ocorrendo no Brasil, ela veio confirmar a importância que a educação superior possui, no 

sentido de preparação para construção do futuro, principalmente no que diz respeito a “novas 

habilidades, conhecimento e ideais” (UNESCO, 1998).  

Em conformidade com o exposto, há uma tendência mundial que converge para 

educação como instrumento transformador e necessário. Acompanhando essa tendência, no Brasil 

há uma nova formatação dessa educação quando a LDB – Lei 9394/1996, em seu artigo 43, 

expande a possibilidade do ensino superior ser realizado por entidades educacionais privadas. A 

partir daí percebe-se uma expansão considerável na oferta de cursos de graduação e pós-graduação 

por esse novo segmento de mercado. Percebe-se que depois da edição da nova LDB há um aumento 

no número de credenciamento de Instituições de Educação Superior (IES) privadas, bem como 

autorização de novos cursos e no aumento do numero de vagas autorizadas pelo Ministério da 

Educação (MEC), a partir de 1997. 
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Loch e Reis (2003, p. 02) discorrem sobre a concorrência desleal sofridas pelas IES 

privadas: 

 

Esse crescimento estimula a concorrência entre as IES, ocorrendo a disputa por um número 

cada vez maior de candidatos ao preenchimento de vagas e, também, na busca de alunos já 

matriculados em outras IES. Esse tipo de concorrência, de certa forma desleal, provoca a 

queda nas receitas das IES privadas.  

A partir daí, faz-se necessário um controle cada vez maior no que tange a administração 

financeira e orçamentária de uma IES privada. Apesar de seu principal foco dever ser o de ensino, 

pesquisa e extensão, diferente de uma IES pública, numa IES privada têm-se mantenedores de 

recursos de natureza distinta. São as mensalidades pagas pelos alunos as grandes origens de 

recursos para o atendimento do trinômio ensino-pesquisa-extensão que precisa ser atendido. Mas, 

além do atendimento desse trinômio há que se considerar que, em virtude da própria natureza da 

instituição educacional, não se pode ignorar a necessidade do atendimento de um resultado 

financeiro positivo no final de cada período. 

E nesse cenário mercadológico atual da educação superior, é essencial um controle 

contábil e financeiro estratégico para que sejam atendidas todas as demandas educacionais exigidas, 

e, além disso, ter-se resultados positivos financeiros. 

Porém, para se fazer controle orçamentário financeiro consistente e com bases sólidas, é 

imprescindível o conhecimento dos custos diretos necessários para as atividades acadêmicas. 

Segundo Padoveze (2009, p. 313), “o sistema de acumulação de custos indica os 

caminhos para coleta, processamento e saída das informações para o custeamento dos produtos. É o 

segmento estrutural da contabilidade de custos”. Esse é um dos maiores objetivos da contabilidade 

de custos, qual seja o planejamento, controle e avaliação das etapas que participam do processo 

produtivo, seja ele de produtos, mercadorias ou serviços. 

Sobre a atividade de prestação de serviços “é característica essencial das instituições de 

ensino superior e apresentam algumas diferenças em relação às empresas de origem industrial. 

Contudo, grande parte dos conceitos envolvidos na gestão de custos também é válida para este 

segmento” (CORDEIRO, ZONATO SCARPIN E, 2009). 
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Diante disso, é fácil intuir a importância da mensuração de custos nas IES, sobretudo 

nas privadas, visto que existe produção de capital intelectual constante, produção esta que se 

relaciona diretamente com toda uma estrutura que pressupõe gastos, sejam estes de cunho físico, 

administrativo ou acadêmico. 

Logo, “Em organizações de ensino superior, a gestão de custos assume um importante 

papel neste processo, fornecendo indicadores que auxiliam o gestor na viabilização das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão” (CORDEIRO, ZONATO E SCARPIN, 2009). 

Portanto, para realização dessas atividades acadêmicas, sejam elas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, são necessários gastos próprios que atendam as necessidades de cada uma 

delas, visto que cada tipo de produção de conhecimento possui seus próprios custos inerentes a 

natureza destes. 

Para essa mensuração têm-se duas ferramentas essenciais e já bastante utilizadas e 

teorizadas pela literatura: A margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. 

A Margem de Contribuição é o valor, ou melhor, o ganho gerado pela diferença entre o 

preço de venda e os custos e despesas variáveis. De acordo com Padoveze (2009, p. 366) 

“representa o lucro variável. É a diferença entre o preço de venda unitário do produto e os custos e 

despesas variáveis por unidade de produto”. Aplicando às IES privadas seria o valor da mensalidade 

paga por aluno e os custos e despesas variáveis despendidos pela IES para este aluno. 

Já o Ponto de equilíbrio é o momento dentro do processo produtivo no qual se consegue 

cobrir todos os gastos fixos e variáveis e a partir de qual unidade produzida se começará a ter lucro 

(PADOVEZE, 2009). 

De acordo com Iudícibus (2009, p. 145), “o ponto de equilíbrio é alcançado em um 

número tal de unidades vendidas igual ao quociente entre custos fixos e a diferença entre preço 

unitário de venda e custos unitários variáveis.” Ou seja, aplicando às IES privadas, têm-se a 

mensuração da quantidade de alunos necessárias para cobrir os custos e despesas fixas, urge 

conhecer o Preço de Venda unitário e os custos variáveis, por exemplo, para cada curso de 

graduação, com suas nuances individuais. 
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Nesse sentido percebe-se a importância de controles internos adequados, principalmente 

no que diz respeito ao conhecimento detalhado dos gastos de uma IES privada. Na próxima seção, 

justifica-se a pesquisa e levanta-se a questão problema.   

1.1 Problema 

A pesquisa se justifica pela necessidade de maior controle financeiro e orçamentário no 

que diz respeito a nova demanda do mercado acadêmico e sua concorrência.  A partir da 

normatização da LDB,  houve uma acirrada competitividade entre essas instituições pela disputa de 

uma nova demanda. Além disso, justifica-se a presente pesquisa por existirem poucos estudos 

realizados nessa área, principalmente voltada para mensuração de resultados baseados em 

procedimentos amplamente utilizados no setor industrial, porém ainda pouco utilizado no setor de 

prestação de serviços, sobretudo na educação superior. 

Diante do exposto, procurou-se investigar, à luz de renomados autores na área a 

importância e a possibilidade de aplicação das ferramentas de margem de contribuição e ponto de 

equilíbrio para mensuração e controle de custos nas IES privadas, e a sua efetiva utilização como 

instrumentos de gestão estratégica para tomada de decisões. 

Tem-se, portanto como problema dessa pesquisa: Como a definição de um método de 

análise da Margem de Contribuição e do Ponto de Equilíbrio, elementos da análise de custos, pode 

contribuir para maximização da eficiência da gestão de uma IES privada? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Estudar as ferramentas de gestão estratégica de custos, Margem de Contribuição e Ponto 

de Equilíbrio, em uma IES privada. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Dimensionar os conceitos da Margem de Contribuição e seu estabelecimento para cursos de 

graduação de uma IES privada; 

 Definir o Ponto de Equilíbrio e sua aplicabilidade para cursos de graduação de uma IES 

Privada; 



18 

 

 

 Estabelecer a geração de um método adequado de análise de desempenho com base na 

Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio para a gestão estratégica de uma IES 

privada; 

1.3 Importância e Premissas do Estudo 

A importância deste trabalho consiste em apresentar a essencialidade do conhecimento 

da Margem de Contribuição e do Ponto de Equilíbrio e sua aplicabilidade em uma IES privada. 

Conforme Garrison, Noreen e Brewer, (2013, p. 186) “Margem de Contribuição é o montante 

restante da receita de vendas depois que as despesas variáveis foram deduzidas. Assim, é o 

montante disponível para cobrir as despesas fixas e, então, gerar os lucros do período.” Logo, o 

controle de gastos, quer sejam fixos, quer sejam variáveis, são fundamentais para o sucesso de 

qualquer organização. Não é diferente para uma organização educacional, principalmente nos dias 

atuais, onde a procura por educação superior privada cresceu consideravelmente.  

Da mesma forma, o conhecimento do Ponto de Equilíbrio se faz igualmente importante 

para a gestão estratégica na educação superior.  

Segundo Merchede e Moreira (2011, p. 63), 

 

No ponto de equilíbrio a empresa está produzindo somente o suficiente para gerar receita 

que se iguale ao custo, ou seja, quando está operando em um nível de produção igual ao seu 

ponto de equilíbrio, a empresa não apresenta lucro nem prejuízo, pois está gerando recursos 

suficientes apenas para remunerar seus fatores de produção. 

  

Diante disso, faz-se mister o conhecimento desse momento orçamentário para uma IES 

privada, percebendo-se em qual momento a instituição começa a cobrir seus gatos fixos e variáveis, 

e a partir de qual momento ele passa a ter resultados financeiros positivos. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Em relação à estrutura do trabalho, far-se-á, além da introdução numerada como 

Capítulo 1, a explanação da pesquisa em mais seis capítulos.  
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O Capítulo 2 esclarecerá e embasará, através de fundamentação teórica aprofundada, a 

importância do estudo para a gestão estratégica da educação superior privada.  

No Capítulo 3, terá como conteúdo a elucidação dos conceitos da Análise de Custos e 

sua utilização em qualquer entidade ou empresa que precise gerir recursos financeiros e as suas 

ferramentas estratégicas, com foco nas IES privadas.  

O Capítulo 4 discorre sobre os elementos da Análise de Custos e sua valiosa 

contribuição para gestão da educação superior, e o reflexo nos cursos de graduação da IES privada. 

O Capítulo 5 expõe sobre a metodologia da pesquisa, enfatizando o método do estudo 

desenvolvido para a determinação dos índices, através do desenvolvimento em fases e etapas.  

No Capítulo 6 proceder-se-á a aplicação do método proposto, cumprindo em cada fase e 

etapa as atividades anteriormente relacionadas. 

O Capítulo 7, conclui o estudo, finalizando com as sugestões para trabalhos futuros. 
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1 GESTÃO ESTRATÉGICA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM IES PRIVADAS 

 

Com a edição da LDB e a possibilidade fornecida pela mesma para que as instituições 

privadas exerçam o papel de formação acadêmica conforme art. 45 que afirma: “A educação 

superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados 

graus de abrangência ou especialização”, surge a preocupação das IES privadas em exercer um 

papel não somente de contribuição social a nível intelectual, mas, como toda entidade privada, em 

se manter “viva no mercado” e para tanto precisam obter resultados financeiros positivos. 

Dessa feita, surge juntamente a essa demanda a necessidade de controle e avaliação de 

resultados. Essa avaliação não diz repeito somente às avaliações acadêmicas e de regulamentação 

oficial tais como as ações do MEC (órgão oficial de regulamentação e fiscalização do ensino 

superior), mas principalmente, a gestão de recursos financeiros para que esses resultados sejam 

alcançados. Desta feita, a relação gestão da educação superior e mensuração de resultados 

encontrarão respaldo teórico neste capítulo. 

 

2.1 A Abertura da Educação Superior para IES privadas  

 

Como já exposto anteriormente, a partir da promulgação da LDB e da abertura para que as 

instituições privadas explorassem esse segmento, houve uma explosão de inúmeras ofertas de 

cursos de graduação e pós-graduação para atender a uma demanda carente nessa área. 

Essa carência se dá, até então, através do reduzido número de instituições de ensino 

superior públicas, o que leva a um difícil acesso da população menos provida de ensino médio de 

qualidade. Passar em um concurso vestibular em uma Universidade Pública era privilegio de quem 

tinha tido um ensino médio de qualidade, em virtude da complexidade e dificuldade do processo 

avaliativo.  E diante desse cenário que, houve no período que antecede a promulgação da nova 

LDB, um grande intervalo onde só tinham acesso à IES públicas os mais abastados, ou seja, aqueles 

que tiveram a oportunidade de estudar em escolas particulares, durante o ensino médio. 
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Segundo Martins, em seu artigo “O Ensino Superior Brasileiro nos anos 90”, publicado na 

revista São Paulo em Perspectiva (2000), nos anos 90 a educação superior revelou-se crescente, 

principalmente entre os anos de 1996 e 1999 mostrando um aumento de, em média, 7% anuais de 

matrículas nos cursos de graduação. Esse crescimento é observado nesse período, principalmente, 

em virtude da edição na nova LDB, que traz em seu artigo 45 a autorização para que a educação 

superior seja ministrada por instituições públicas ou privadas.  

Além da LDB, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 209 versa sobre a prática do 

ensino como livre a iniciativa privada, desde que sejam cumpridas as normas gerais da educação 

nacional e sejam submetidas à autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Diante disso, em virtude da abertura para que a educação superior pudesse ser realizada 

por IES privadas, novas oportunidades surgem para as pessoas que, apesar de não terem tido 

condições de investir em um ensino médio de maior qualidade, agora diante dessa possibilidade, 

podem vislumbrar a entrada em um curso superior. Logo, cria-se uma demanda específica de 

pessoas menos favorecidas, que estudaram em escolas públicas, mas que alimentam o desejo de 

adentrar em um ensino superior. Segundo Silva (2009, p. 15): 

 

As transformações que vem ocorrendo na última década, são marcantes. Em especial no 

Ensino Superior Privado Brasileiro, vários fatores estão diretamente atrelados a elas, tais 

como a profissionalização do setor, o avanço tecnológico, a internacionalização, as fusões, 

incorporações e cisões, as mudanças de comportamento do consumidor, o desemprego 

estrutural, entre outros temas, e tem resultado em mudanças no ambiente desse segmento, 

tornando-os vulneráveis a competitividade acirrada, e a partir do enfrentamento inicial do 

excesso de oferta com demanda reprimida, vê-se em processo de consolidação, forçando as 

IES a se reestruturarem ou mesmo até redefinirem seu próprio negócio. 

  

Logo, tem-se um novo cenário da educação superior, cenário este que retrata uma acirrada 

demanda e pouca oferta, para o atendimento com qualidade do novo mercado acadêmico.  

É nesse contexto que as Instituições de Ensino Superior Privadas começam a buscar um 

estabelecimento de estratégias competitivas. Conforme Silva (2009, p. 14) “O estabelecimento de 

estratégias competitivas é fator de sobrevivência.” Aplica-se, assim, esse conceito de 
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competitividade nas Instituições de Ensino Superior Privadas para o acolhimento dessa demanda. 

Para o entendimento de como aconteceram as mudanças em relação à educação superior privada, a 

seguir segue um breve comentário sobre a LDB e sua relação com esse novo panorama educacional 

a nível de graduação. 

2.1.1 Noções da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

 

O direito à educação é um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988. O 

artigo 6º versa sobre essa matéria: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta constituição” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

A educação, portanto, independente do nível, é um direito social, e, portanto, deve ser 

oferecido, se não pelo Estado, pela iniciativa privada. Conforme Silva e Souza, (2002, p. 01): 

 

Da ação conjunta do texto constitucional e do contexto da Lei de Diretrizes e Bases nascem 

a política e o planejamento educacionais, e depende o dia a dia do funcionamento das redes 

escolares de todos os graus de ensino. Ambos esses códigos legais funcionam harmônica e 

interdependentemente, como a cara e coroa da mesma moeda, que, no caso, é a educação 

nacional. 

 

Tem-se, portanto, duas normas legais que estão em concordância sobre a regulamentação 

da educação nacional, independentemente do grau de ensino. Logo, inclui-se a educação superior 

nesse contexto educacional que, está normatizada quando de sua autorização e funcionamento pela 

Constituição Federal de 1988 e pela LDB de 1996. 

A nova LDB foi sancionada em 20 de dezembro de 1996 estabelecendo as leis de diretrizes 

e bases da educação nacional, passando a mesma a reger os novos destinos da educação no Brasil. 

A referida norma possui um total de 92 artigos, que, de acordo com Demo (2008, p. 10) “A 

LDB é uma lei “pesada” que envolve muitos interesses orçamentários e interfere em instituições 

públicas e privadas de grande relevância nacional como escolas e universidades”. 
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A LDB normatiza o funcionamento das instituições de ensino em todos os níveis, quais 

sejam educação infantil, ensino fundamental e médio e educação superior. Diante disso, além de 

regulamentar esse funcionamento na área administrativa, a lei versa também sobre interesses 

orçamentários, principalmente nas instituições públicas, pois estas recebem recursos públicos para 

seu funcionamento. Não obstante a essa situação fiscalizatória nas instituições públicas, nas 

instituições privadas acaba respingando esse controle orçamentário, além de outros controles, em 

virtude de toda uma estrutura envolvendo bens tangíveis e intangíveis que precisam ser atendidos 

por essas instituições. 

 

 

A própria LDB versa na apresentação: 

 

Desde sua promulgação em 20 de dezembro de 1996, A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional vem redesenhando o sistema educacional brasileiro em todos os níveis: 

da creche, desde então incorporada aos sistemas de ensino, às universidades, além de todas 

as outras modalidades de ensino, incluindo a educação especial, profissional, indígena, no 

campo e ensino à distância. (LDB, 2010) 

 

 

Vê-se, portanto que a LDB abrange todos os níveis educacionais e todas as modalidades 

que realizam educação no país. Acerca da ação fiscalizatória relacionada aos recursos financeiros, 

expõe a apresentação da lei que “A LDB dispõe sobre todos os aspectos do sistema educacional, 

dos princípios gerais da educação escolar às finalidades, recursos financeiros, formação e diretrizes 

para a carreira dos profissionais do setor” (LDB, 2010).  

Tem-se, diante disso, uma norma que direciona a ação dessas instituições, públicas ou 

privadas, em todos os níveis, para o atendimento de um padrão de oferta educacional de qualidade 

para a população. 
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Em virtude do objetivo desta produção ser a educação superior e sua gestão estratégica, 

com foco no bom direcionamento de recursos financeiros vislumbrando maiores ganhos, pretende-

se esclarecer o que versam alguns dos artigos da referida norma legal. A partir do artigo 45 existe 

uma sequencial regulamentação sobre a abertura e funcionamento das instituições de ensino 

superior, quer públicas, quer privadas. A seguir, far-se-á uma breve explanação da matéria e 

aplicabilidade de alguns dos artigos determinantes relacionadas ao tema supracitado. 

 

2.1.2 Caracterização Legal das IES Privadas com base na LDB 

 

O embasamento normativo sobre as IES estão presentes da LDB a partir do artigo 45, “A 

Educação Superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com 

variados graus de abrangência ou especialização.” 

 

Assim, tem-se a autorização legal, através da qual se deu as instituições privadas à 

faculdade de operacionalizar a educação superior. Além dessa autorização, a LDB ainda caracteriza 

em artigos subsequentes, o funcionamento, quanto ao reconhecimento de cursos, credenciamento, 

recredenciamento, emissão de diplomas, dias letivos, frequência e transferência de alunos, 

autonomia didático-científica, dentre outras matérias fundamentais para o oferecimento de cursos de 

graduação e pós-graduação com qualidade a fim de atender de forma legítima e comprometida toda 

a sociedade.  

Segundo Silva (2009, p. 27): 

 

As IES são instituições prestadoras de serviços dos produtos de cursos de graduação e ou 

pós-graduação, onde o cliente é o próprio aluno, enquanto que nas escolas de negócios, 

business school, o cliente é o gestor, o executivo, o empresário os gerentes de recursos 

humanos, finanças, marketing, entre outros. 
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Logo, as IES possuem uma característica bem peculiar quando da figura do cliente sendo o 

próprio aluno, principalmente quando se relaciona as IES privadas, onde se tem um valor monetário 

que deve ser pago pelo aluno-cliente como contraprestação pelo serviço prestado. 

Ainda sobre a caracterização da IES, e quanto a estrutura organizacional, complementa 

Silva (2009, p. 29): 

 

Os atores que compõem a estrutura organizacional da IES são funcionários (docentes e 

corpo técnico administrativo) em prol do serviço do conhecimento – ensino, que, cada vez 

mais, precisa se identificar com a missão da IES, para sentir-se desafiado no exercício e 

desempenho de suas funções. 

 

Portando, diante desse contexto estrutural, numa IES, a estrutura organizacional é muito 

mais relacionada a ação de pessoas do que a uma estrutura física hierarquizada. Isso ocorre porque 

o produto de uma IES é a produção de conhecimento no cliente. Essa produção é abstrata, não 

podendo ser mensurada com total precisão de retorno. Diante disso, até certo ponto confundem-se 

produto e cliente. 

Isso torna ainda mais difícil e necessário uma gestão estratégica detalhada, principalmente 

em IES privadas, para que haja geração de recursos suficientes que possam suportar tanto a 

produção de conhecimento de qualidade, como a manutenção de uma estrutura física e intelectual 

para atrair novos clientes para a instituição. 

Diante desse desafio, precisa-se, atender o exigido pela legislação da educação superior, 

LDB, com os menores custos de manutenção de toda estrutura que produz conhecimento de 

qualidade acadêmica, física e administrativa. 

Logo, ao observar que é necessário um controle detalhado para a permanência de uma IES 

privada no contexto social, é fácil perceber a importância da existência de uma gestão estratégica 

nas IES. 
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Vale lembrar ainda que, diante da importância para a manutenção e permanência de uma 

IES no mercado, de todo esse contexto estrutural e intelectual, faz-se indispensável um controle de 

gastos financeiros detalhados através de uma gestão estratégica eficiente. 

Para Silva, (2009, p. 75) “No cenário universitário o ponto central da estratégia deve ser 

criar valor para os clientes – alunos da IES, definido como a combinação de benefícios recebidos e 

custos pagos por estes pelo serviço prestados do produto – curso.” Em concordância com Silva, a 

palavra chave que aparece em sua afirmativa sobre estratégia é exatamente o equilíbrio entre 

benefícios recebidos e custos pagos. 

Diante desse desafio, tem-se como ferramenta de gestão estratégica essencialmente a 

contabilidade de custos, que, segundo Guimarães (2012, p. 8): 

 

A contabilidade de Custos nada mais é do que o uso dos princípios da Contabilidade Geral 

para registrar os custos de operação de um negócio. Com as informações coletadas dos 

processos e das vendas, a administração da empresa poderá utilizar os dados contábeis e 

financeiros para elaborar os custos de produção e distribuição, unitários e totais, para um ou 

para todos os produtos e serviços fabricados. 

 

Portanto, não se pode falar em gestão estratégica e controle de gastos, inclusive custos, 

sem citar a Contabilidade de Custos. Mas somente o controle feito pela Contabilidade de Custos não 

supre a necessidade de gestão estratégica necessária para que qualquer instituição com fins 

lucrativos logre êxito. Além desse controle realizado pela Contabilidade de Custos é essencial que 

se faça uma análise estratégica desses dados registrados, análise essa que visa, não somente traçar 

um perfil situacional presente na instituição, mas, principalmente, utilizar esse perfil traçado para a 

projeção de resultados melhores no futuro. 

Essa utilização da Contabilidade de Custos para a projeção de resultados é feita pela 

Análise de Custos, ferramenta da Contabilidade Gerencial que analisa os registros financeiros, 

fazendo as devidas classificações de gastos para a otimização dos resultados financeiros. 
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2.2 A Relação entre a Educação Superior e a Análise de Custos 

  

Uma das informações de maior importância para uma gestão eficiente e real mensuração 

de resultados é o conhecimento dos custos. Independente do segmento ou organização na qual se 

está inserido, a determinação precisa dos custos quer seja de produtos, mercadorias ou serviços 

prestados é essencial e indispensável para que se consiga chegar a resultados transparentes e 

fidedignos, impactando assim, diretamente, na gestão e direcionamento de resultados. 

Segundo Martins (2008, p 19), “Até a Revolução Industrial (século XVIII), quase só 

existia a Contabilidade Financeira (ou Geral), que, desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem 

estruturada para servir as empresas comerciais.”. Com o surgimento da Indústria, a nova realidade 

mercadológica passou a exigir um pouco mais dessa mensuração de gastos. Agora, não bastava 

somente detectar os valores de entrada das mercadorias, mas os custos de transformação que seriam 

utilizados pelas indústrias para transformar matérias-primas em produtos acabados.  

Após essa fase de mensuração de custos industriais, e numa visão mais modernista, tem-se 

essa área da contabilidade aplicável a praticamente todos os segmentos de atividades. A mensuração 

dos custos passa a ter, pelo menos, duas funções relevantes: O auxílio ao controle gerencial de 

gastos operacionais e consequente ajuda à tomada de decisões. 

O auxílio ao controle gerencial de gastos operacionais é totalmente aplicável as IES 

privadas, já que para se ter um curso de graduação em pleno funcionamento, por exemplo, faz-se 

necessária a mensuração precisa dos gastos necessários a esse funcionamento que vão, desde os 

gastos com a estrutura física até o capital intelectual investido nesse curso. 

A partir daí pode-se, baseado em dados factíveis e reais, tomar decisões consistentes 

quanto a viabilidade de funcionamento de determinado curso e suas nuances. 

Destarte a contabilidade e análise de custos não se limitam somente às indústrias, mas está 

totalmente estendida ao setor de serviço (seja ele público ou privado), já que sua mensuração é 

fundamental, tanto para controle de atividades realizadas, que pressupõe gastos, como para 

projeções de resultados futuros. 
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Diante do exposto, faz-se fundamentalmente importante essa aplicação da contabilidade e 

análise de custos nas Instituições de Ensino Superior Privadas, já que as mesmas têm exercido um 

papel fundamental no binômio ensino-aprendizagem, porém com uma “roupagem” distinta da 

versão até aqui exercida pelas IES públicas. 

De acordo com Olaniyan e Okemakinde et al (2008), a prosperidade econômica e 

funcional de uma nação depende, além de outros fatores, do seu estoque de capital humano.  

Expressão interessante sobre o estoque de capital humano nomeada por Olaniyan e 

Okemakinde (2008), e posteriormente citada por Cordeiro, Zonato e Scarpin (2009), pois, o mesmo 

refere-se à produção em nível de pesquisa e extensão, e, além disso, os conhecimentos e experiência 

acadêmica dos maiores instrumentos de produção de conhecimentos da IES, quais sejam, seu corpo 

docente. 

  A seguir será apresentado um esboço dos conceitos da Análise de Custos e suas 

ferramentas, quais sejam a Margem de Contribuição e o Ponto de Equilíbrio, e a relação dessas com 

a gestão da educação superior.  
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3 ANÁLISE DE CUSTOS E SUAS FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS 

Esse capítulo esclarecerá sobre a análise de custos e suas ferramentas utilizadas para gerir 

gastos numa entidade estrategicamente.  

A Análise de Custos é uma área da contabilidade que cuida do controle de custos e sua 

gestão estratégica. Essa área possui algumas ferramentas essenciais para que os controles de gastos 

sejam bem efetuados, além disso, essas ferramentas também são ferramentas de gestão de custos 

utilizada no controle, registro e projeção dos gastos que uma empresa tem para a realização de seus 

processos e atividades. A gestão estratégica de custos permite analisar não apenas os processos em 

que há agregação de valor por parte da empresa, mas a cadeia de produção como um todo. 

(ROCHA e SELIG, et al. (2001 apud QUEZADO E RODRIGUES et at., 2011)).  

A gestão estratégica de custos tem por finalidade, segundo os autores supracitados, a 

função de analisar todo o processo envolvido nas etapas de produção, seja essa produção de 

produtos, bens ou serviços. 

Logo, entende-se a mesma como um instrumento que, sobretudo, interfere de forma 

positiva na gestão de uma entidade, principalmente no que diz respeito a projeção de resultados 

futuros. 

Toda e qualquer instituição, seja ela pública ou privada, para conseguir manter-se em 

pleno funcionamento precisa estar atenta ao controle de gastos. Esses gastos são os custos e 

despesas que estão diretamente envolvidos nos processos de produção e vendas, entendendo-se 

como produção não somente o que está diretamente relacionado a transformação de matéria-prima 

em produto acabado, mas produção de algumas atividades relacionadas a prestação de serviço. 

Logo, entende-se a análise de custos e suas ferramentas de controle e projeção como 

essencial ao planejamento de qualquer entidade, sendo a mesma utilizada para, por exemplo, 

mensurar qual a quantidade deve-se produzir para que a empresa ou entidade consiga pagar seus 

gastos variáveis, ou até mesmo, quanto a instituição precisará produzir e vender para que todos os 

seus gastos, fixos e variáveis sejam cobertos. 

Diante do exposto, a seguir serão apresentadas duas ferramentas essenciais para a gestão 

estratégica de custos, quais sejam à margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. 
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3.1 Margem de Contribuição (MC)  

 

Uma das principais ferramentas da gestão de gastos, a margem de contribuição fornece ao 

gestor a quantia necessária para que a empresa consiga cobrir seus custos variáveis, bem como o 

quanto cada unidade produzida irá contribuir para o ganho da entidade. 

Esse ganho diz respeito à sobra positiva de cada unidade produzida em um processo 

produtivo. Aplicando o conceito de MC para um curso de graduação de uma faculdade privada, por 

exemplo, a MC será o quanto sobra da mensalidade por aluno, depois de pagos todos os seus gastos 

variáveis. 

A margem de contribuição é o valor aportado pelo curso para cobrir os custos fixos e a 

partir daí contribuir com a geração do lucro para a instituição. O conhecimento da margem de 

contribuição de cada curso é um importante aliado em decisões gerenciais (CHAVES, 2009). 

Vale ressaltar que, o valor conhecido da margem de contribuição ainda não pressupõe uma 

lucratividade propriamente dita, mas um ganho inicial e mensurável para se trabalhar um futuro 

percentual de lucratividade baseado na formação do preço de venda com bases científicas. 

Em face do explanado, ao se conhecer o valor de contribuição que cada curso, 

individualizadamente está fornecendo de retorno para a IES estudada, pode-se com maior precisão 

tomar decisões estratégicas e precisas sobre qual dos cursos poder-se-á incentivar a divulgação e 

venda.  

Isso não significa necessariamente que serão os demais menos importantes, até porque, 

muitas vezes, se tem um percentual de ganho maior em determinado curso, porém pode não ser o 

que forma mais turmas, ou seja, o “curso mais conhecido”. Apesar disso, este é de fundamental 

importância para atrair os clientes para os cursos, às vezes, menos conhecidos, porém, com um alto 

percentual de lucratividade. 

 Conforme os ensinamentos de Martins (2008, p. 198), “Com base, portanto, no custeio 

variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e 

considerados como despesas do período, indo diretamente para o resultado; para os estoques só vão, 

como consequência, custos variáveis”.  



31 

 

 

Martins discorre o custeio variável como o método de custeio onde só compõem os 

cálculos dos custos aqueles que são variáveis logo, aqueles que variam de acordo com o processo 

produtivo. 

Para Aquino, Mário e Cardoso, (2007, p. 233),  

Pela própria natureza dos custos fixos – invariabilidade no todo e variação por unidade, e 

por propiciar valores de lucro não muito úteis para fins decisórios – criou-se um critério 

alternativo ao custeio por absorção. Trata-se do custeio variável, também denominado 

custeio gerencial e custeio por contribuição, no qual só são agregados aos produtos seus 

custos variáveis, considerando-se os custos fixos como se fossem despesas diretamente no 

resultado. 

 

No caso de IES privadas pode-se dizer que, somente serão registrados como parte do 

cálculo dos gastos com produção das atividades de ensino, pesquisa e extensão aqueles que 

estiverem diretamente relacionados à produção dessas três atividades e variem de acordo com elas. 

Nas atividades de ensino cita-se como exemplos de custeio variável ou direto os 

professores que estão diariamente em sala de aula produzindo conhecimento. 

Para as atividades de pesquisas, os recursos necessários que serão despendidos pela IES 

para a realização da pesquisa ora proposta por um ou grupo de mestres, ou centro tecnológico (este, 

porém, pouco comum em IES privadas). 

Já na extensão, a mesma abrange, assim como na pesquisa, os recursos disponíveis para a 

realização das atividades ora relacionadas a extensão, tais como promoção de palestra, seminários e 

demais atividades que relaciona-se diretamente em benefícios da comunidade acadêmica e, 

principalmente, a ligação desta com a comunidade local, promovendo eventos e atividades que 

atinjam um grupo que, apesar de não diretamente ligado a academia, mas é impactado socialmente 

por ela. 

A seguir, faz-se salutar discorrer, sobre o Ponto de Equilíbrio e suas três perspectivas. 
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3.2 Ponto de Equilíbrio (PE) 

 

O ponto de equilíbrio é uma ferramenta de projeção de gastos. Ele mostra o quanto se 

precisa produzir e vender para que a empresa não tenha lucro nem prejuízo, além de verificar se os 

gastos estão sendo cobertos. 

 

Conforme Padoveze (2009, p. 379), 

Denominamos ponto de equilíbrio em que o total da margem de contribuição da quantidade 

vendida/produzida se iguala aos custos e despesas fixas. Assim, o ponto de equilíbrio 

calcula os parâmetros que mostram a capacidade mínima em que a empresa deve operar 

para não ter prejuízo, mesmo que a um custo de lucro zero. 

  

Em IES privadas pode-se deduzir que seria a quantidade de alunos necessária para que 

sejam cobertos todos os gastos, variáveis e fixos, e a partir de qual quantidade de alunos começará a 

ter lucro. 

De acordo com Iudícibus (2009), o ponto de equilíbrio é alcançado em um determinado 

número de unidades vendidas igual ao quociente entre custos fixos e a diferença entre preço unitário 

de venda unitário e seus custos, de igual forma, unitários. Ou seja, para ter uma mensuração das 

quantidades de alunos necessárias para cobrir os custos e despesas fixas, urge conhecer o Preço de 

Venda unitário e os custos variáveis para cada curso de graduação, com suas nuances individuais. 

Identificar a análise de custos como elemento de gestão do ensino superior em uma IES 

privada é pertinente e necessário visto o cenário mercadológico da educação superior a qual a 

sociedade atual está inserida.  

Para isso, é imprescindível a identificação da quantidade de alunos necessária, por curso 

de graduação, para cobrir os gastos (custos e despesas fixas e variáveis), bem como a determinação 

do ponto de equilíbrio ideal em cursos de graduação de uma IES privada. O levantamento dos 

custos e despesas variáveis também envolve o bom funcionamento da faculdade e serão itens 

essenciais na mensuração do ponto de equilíbrio de cada curso.  
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Cada mensuração supracitada é fundamentalmente importante, portanto na identificação 

do valor da mensalidade de acordo com as necessidades da instituição, tanto no que diz respeito à 

resultados financeiros positivos como a competitividade de mercado. 

Conforme Martins (2008, p. 257), “O Ponto de Equilíbrio (também denominado Ponto de 

Ruptura – Break-even Point) nasce da conjugação dos Custos e Despesas Totais com as Receitas 

Totais.” Isso significa que, no ponto de equilíbrio, os custos e despesas totais se igualam as receitas, 

ou seja, nesse ponto, não se tem lucro nem prejuízo. Em consequência disso, conclui-se que, a partir 

desse ponto a organização passa a ter lucro. 

Vasconcelos e Garcia (2004, p. 104) dizem que “O conceito de break-even point: ponto de 

equilíbrio representa o nível de produção em que a receita total é igual ao custo total e a partir do 

qual a empresa passa a gerar lucros.” Diante disso conclui-se que, a partir do PE a empresa passará 

a ter lucro.  

Contudo, existem três tipos de mensuração de pontos de equilíbrio: Ponto de Equilíbrio 

Contábil, Financeiro e Econômico. 

Ponto de Equilíbrio Contábil seria o quanto se precisa produzir e vender para cobrir os 

gastos fixos. Na orientação sobre a matéria Bruni e Fama (2004, p. 254), “a análise dos gastos 

variáveis e fixos torna possível obter o ponto de equilíbrio da empresa: representação do volume 

(em unidades ou R$) de vendas necessário para cobrir todos os custos no qual o lucro é nulo”. 

Nessa perspectiva se dá o Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC).Vale lembrar que a margem de 

contribuição já está cobrindo os gastos variáveis. Abaixo, fórmula utilizada para aplicação dos 

cálculos quando, posteriormente, da aplicação do método. 

PEC= _GF__ 

           MC  

Onde: 

PEC – Ponto de Equilíbrio Contábil 

GF – Gastos Fixos 

MC – Margem de Contribuição 
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Ponto de Equilíbrio Econômico seria o quanto se precisa produzir e vender para cobrir os 

gastos fixos e chegar a projeção de lucratividade desejada. Logo, o Ponto de Equilíbrio Econômico 

(PEE) são os juros imputados ao patrimônio, ou seja, representa o percentual mínimo de retorno 

sobre o capital investido. Têm-se, portanto o PEE quando a junção das MC totalizarem os custos 

fixos acrescidos dos juros desejados sobre o capital (MARTINS, 2003). Vale ressaltar que essa 

lucratividade ainda faz parte de uma projeção de resultados. 

PEE= _GF + LUCRO__ 

                 MC 

Onde: 

PEE – Ponto de Equilíbrio Econômico 

GF – Gastos Fixos 

MC – Margem de Contribuição 

Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) seria o quanto se precisa produzir e vender, no 

mínimo, para pagar aquilo que é desembolsado.  O PEF não vislumbra o valor que deveria estar 

sendo guardado, por exemplo, para repor esse bem. O PEF será adquirido quando as MC atingirem 

o montante para cobrir os custos fixos, contudo retirando-se as depreciações que não representam 

um desembolso de caixa no período para a empresa. 

Conforme Bruni e Fama (2004, p. 259), “o ponto de equilíbrio financeiro corresponde à 

quantidade que iguala a receita total com a soma dos gastos que representam desembolsos 

financeiros”. O PEF funciona como um fluxo de caixa, ou capital de giro para a cobertura dos 

gastos fixos, excluindo-se os gastos que não precisam de desembolso financeiro. 

 

PEF= _GF – GASTOS NÃO DESEMBOLSADOS__ 

                                  MC 

Onde: 

PEF – Ponto de Equilíbrio Financeiro 
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GF – Gastos Fixos 

MC – Margem de Contribuição 

Vale lembrar que, o objeto de estudo da pesquisa, com relação ao PE, se aterá ao PEC, em 

virtude de ser este basilar para os demais. Além disso, não se pretende realizar análises financeiras e 

econômicas puras, mas, utilizá-las somente quando necessário ao auxílio para projeção de algum 

aspecto necessário aos resultados encontrados. 

Contudo, além do PEC e da MC, como o estudo tem como objetivo específico gerar um 

método adequado de análise de desempenho com base na Margem de Contribuição e Ponto de 

Equilíbrio para a gestão estratégica de uma IES, é imprescindível um breve comentário sobre a 

ferramenta que será utilizada para a geração do método. 

Trata-se do Grau de Alavancagem Operacional (GAO), ferramenta somente utilizada 

quando a empresa ou entidade deseja gerir estrategicamente custos, projetando assim resultados 

futuros. 

O GAO mede a capacidade que um aumento nas vendas possui de alavancar o resultado 

operacional líquido. De acordo com Garrison, Noreen, e Brewer (2013, p. 204), 

A alavancagem operacional é uma medida de sensibilidade da receita operacional líquida 

a determinada variação percentual nas vendas. A alavancagem operacional age como 

multiplicadora. Se a alavancagem operacional for alta, um pequeno aumento percentual nas 

vendas poderá produzir um aumento percentual muito maior na receita operacional líquida. 

 

O GAO é, portanto a capacidade que a empresa possui de aumentar muito mais a receita 

operacional líquida, como consequência de um pequeno aumento nas vendas. Essa ferramenta 

complementa a MC e o PE, efetivando assim a visão estratégica de projeção de resultados. 

Diante do exposto, as ferramentas supracitadas, MC e PE precisam ser contextualizadas e 

aplicadas a gestão da educação superior, assunto tratado a seguir. 
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3.3 A Relação entre as Ferramentas  e a Gestão da Educação Superior 

 

As ferramentas MC e PE anteriormente elencadas estão intimamente relacionadas ao 

mercado competitivo. Já são amplamente utilizadas, principalmente na indústria, onde a 

complexidade dos custos se faz presente, e precisam de controle detalhado, principalmente em 

virtude das etapas de um processo produtivo. 

A utilização dessas ferramentas, portando, são indiscutivelmente importantes auxiliadores 

para a tomada de decisões em qualquer processo de gestão.  

De acordo com o Dicionário Aurélio, gestão é “o ato de gerir, da gerência, da 

administração de algo.” Gerir, gerenciar e administrar exige dos atores principais, ou seja, dos 

gestores expertise e informação acerca do objeto que se está gerenciando. Expertise no sentido de 

habilidade no gerir, e informações, pois, são através delas que o gestor poderá conhecer a empresa 

ou instituição que se está gerenciando. 

O gestor, contudo, não pode limitar a sua visão somente aos fatores internos a entidade 

gerenciada, mas, é essencial que o mesmo esteja informado sobre o mercado que o cerca. 

Para Silva (2009, p.73) “A competitividade sempre esteve presente no mundo dos 

negócios, com maior ou menor evidência em função do momento, do local, da conjuntura, da 

política e da cultura.” Diante disso, sabe-se que a competitividade é um fator determinante muitas 

vezes para a tomada de decisões estratégicas dentro de qualquer entidade, independentemente do 

segmento em que ela atua. 

Portanto, vários fatores influenciam nas decisões que deverão ser tomadas pelos gestores. 

Na citação de Silva, o momento determina muitas vezes o incentivo da produção e venda de 

produtos e serviços, pois existe a necessidade momentânea do mercado que depende da época do 

ano.  

O local, não menos importante que o momento, influencia na oferta de qualquer bem ou 

serviço, pois locais distintos têm necessidades distintas, consequentemente demandas distintas. 
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Já a conjuntura está relacionada a acontecimentos, circunstâncias ou ocasiões num dado 

momento. Essa relação circunstância-momento exige muita sensibilidade do gestor, pois, ocasiões 

diferentes exigem decisões diferentes.  

A política e a cultura colaboram de formas distintas, mas não menos importantes, 

principalmente a que está relacionada ao mercado, que oscila e tem características próprias. 

Trazendo a situação para o foco da pesquisa, que é o mercado acadêmico, há uma influência sim da 

política, principalmente, da política educacional, o que pode ser visto no dizer de Barreto e Barreto 

(2012, p.289): 

 

A ênfase no discurso que é preciso qualificar recursos humanos para atender às demandas 

do mercado de trabalho é recorrente nas políticas de educação profissional a partir da 

década de 1990, período em que se estabeleceu a reforma da educação profissional no 

Brasil.  

 

Logo, a reforma educacional no Brasil vem como resposta a uma demanda de mercado. 

Ou seja, estabelece-se, a partir daí, uma nova política educacional em virtude de uma necessidade 

de atendimento a um novo perfil de mercado.  

A cultura vem como resposta à competitividade na medida em que, atualmente, além da 

exigência profissional, é culturalmente exigido do indivíduo que ele tenha um nível superior. Se ele 

não tiver, a sociedade já o exclui de certa forma, culturalmente. Ou seja, este indivíduo se torna um 

ser culturalmente inferior aos demais. 

Por isso surge a competitividade como uma resposta a essa imposição social, e, como 

consequência, a necessidade de uma boa gestão por parte das IES, sobretudo das privadas através da 

utilização das ferramentas, MC e PE na medida em que, em virtude da quantidade de pessoas que 

querem e/ou precisam ter escolaridade em nível de graduação, o desfio para os gestores se torna 

cada vez maior. 

Esse desafio significa oferecer cursos de graduação, a um valor competitivo no mercado, 

porém com um nível de qualidade compatível com esse mesmo mercado. 
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Em virtude disso, faz-se necessário o estudo da contribuição que essas ferramentas da 

análise de custos podem oferecer a esses gestores e a essas IES privadas. Na seqüência, o próximo 

capítulo irá esclarecer sobre esse expediente. 
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4 A CONTRIBUIÇÃO DAS FERRAMENTAS DA ANÁLISE DE CUSTOS PARA GESTÃO 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Nesta secção objetiva-se esclarecer sobre como as ferramentas da análise de custos podem 

contribuir para a gestão da educação superior.  

A análise de custos é uma forte aliada para quem está precisando gerir recursos financeiros 

e orçamentários para tomada de decisão. 

Como já explanado anteriormente, a contabilidade de custos e a análise de custos vem, ao 

longo dos anos, sendo agressivamente utilizadas no controle dos gastos relacionados ao processo 

produtivo. Nesse caso, aplica-se a contabilidade de custos tranquilamente ao segmento industrial. 

Contudo, surge um segmento ainda pouco explorado nessa área, e que cada vez mais 

necessita de dados, ferramentas e conceitos da contabilidade e análise de custos para que tenha o 

sucesso esperado em sua gestão: o novo mercado de prestação de serviços educacionais na 

educação superior privada. 

Logo, para que as IES privadas tenham êxito em suas atividades, faz-se necessária a boa 

gestão administrativo-financeira de seus recursos. Sobre isso versa Silva (2009, p. 71): 

 

O advento da era da informação fez com que muitas organizações não consigam mais obter 

vantagens competitivas sustentáveis com a rápida alocação de novas tecnologias e ativos 

físicos e com a excelência da gestão de seus ativos e passivos financeiros, portanto esse é o 

grande desafio colocado à porta, de um setor sabidamente carente de profissionalização na 

sua gestão. 

 

No mundo contemporâneo, o acesso a informação é muito fácil e rápido e são necessárias 

outras vantagens além de boas tecnologias e bons profissionais para que uma IES tenha o sucesso 

esperado. 

E é nesse contexto que a análise de custos pode e deve entrar em cena com o principal 

objetivo de auxiliar na boa gestão estratégica de uma IES. 
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Além disso, não se pode deixar de lado o mercado competitivo na qual uma IES privada 

está atualmente inserida.  Sobre essa competitividade, Silva (2009, p.73) descreve: 

 

No ambiente universitário privado a competitividade pode ser classificada em geral e 

específica, sendo que a geral é igual para todas as IES enquanto que a específica, varia de 

acordo com o mercado em que a IES atua e suas especificidades, os cursos (produtos do 

ensino nas várias áreas do conhecimento) e o segmento de clientes-alunos que busca captar. 

 

A acirrada competitividade citada por Silva faz com que o gestor de uma IES tenha que ter 

o máximo controle de seus recursos, visto que, diante de tantas nuances gerais e específicas que 

envolvem a atividade de prestação de serviços educacionais, deverá ser, principalmente, através 

desses recursos que se poderá criar um diferencial diante de tão ampla concorrência. 

Logo, gerir estrategicamente uma IES privada requer, por parte de seus gestores, 

minimamente, conhecimento do serviço que será prestado, conhecimento da demanda que está 

disposta a adquirir esses serviços, conhecimento das melhores áreas a serem trabalhadas levando em 

consideração o local que a instituição está inserida, dentre outros. Contudo, nenhuma gestão 

estratégica é completa e eficiente sem que sejam previstos, controlados e melhorados os recursos 

financeiros de que a mesma necessita para atender à todas as suas necessidades e, ainda, gerar 

lucros no final. 

Porém, gerir recursos financeiros não é uma tarefa fácil tampouco simples. Para Kaplan e 

Norton (2004, p. 20) “Os indicadores de desempenho financeiro mostram se a implementação e a 

execução da estratégia da empresa estão contribuindo para melhoria dos resultados.” Vê-se nessa 

valorosa observação dos autores que não se pode deixar de atentar para a importância das 

mensurações, controles e previsões financeiras para o sucesso de qualquer entidade. Não seria 

diferente com as IES privadas.  

São os indicadores financeiros que retratam o êxito ou fracasso das empresas, pois são 

esses indicadores que mostram os resultados. Na realidade, somente através dos números a gestão 

de uma empresa, qualquer que seja seu ramo de atividade, pode ter a resposta objetiva do trabalho 

por ela realizado. São os números que fornecem as informações mais impactantes aos interessados. 
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Diante disso, não é possível falar sobre educação, fornecimento de serviços educacionais, 

produção de conhecimento em larga escala e educação superior de qualidade sem, atrelado a isso, 

fazer a mensuração de quanto irá custar para qualquer instituição, seja ela pública ou privada 

produzir esse conhecimento. 

Dito isto, é fundamentalmente importante, portanto, o conhecimento dos custos e a relação 

desses custos com cada área de conhecimento o que está dentro do objeto de estudo desta pesquisa 

que é a aplicação das ferramentas de gestão estratégica de custos, Margem de Contribuição e Ponto 

de Equilíbrio, em uma IES privada.  

A seguir far-se-á breve explanação de quais relações pode-se ter das ferramentas e de 

como elas, possivelmente se comportam em relação a cursos de graduação de IES privadas. 

 

4.1 Relação da Margem de Contribuição com os Cursos de Graduação  

   

A margem de contribuição é ferramenta já largamente utilizada pelos gestores de 

indústrias. Como já explanado no subtítulo 3.1, a margem de contribuição é o quanto a empresa 

estará ganhando sobre a produção e venda de determinado bem ou serviço, conseguindo cobrir, 

nessa etapa, os gastos variáveis. 

Para Garrison, Noreen e Brewer, (2013, p. 43) a margem de contribuição é a “quantia 

restante das receitas de vendas depois de todas as despesas variáveis terem sido deduzidas”. A 

margem de contribuição, portanto é a etapa na qual os gastos variáveis estarão sendo pagos, ou seja, 

custos e despesas variáveis. 

Para fins de relatórios externos, ou seja, para usuários com interesses externos às empresas 

essa informação é irrelevante, pois, para esses interessados o que importante é saber o quanto foi 

ganho. 

Porém, quando se tratam de usuários internos tais como os gestores eles precisam saber os 

dados dos custos organizados segundo seu comportamento, quais sejam, custos fixos e variáveis, 

pois essa informação é muito valiosa em virtude de decisões de planejamento e controle, gerando 

assim uma tomada de decisão (GARRISON, NOREEN e BREWER, 2013). 
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No que tange a esse comportamento, tem-se uma considerável diferença dos gastos fixos e 

variáveis dentro de uma instituição, onde um tem um comportamento variável em relação ao 

processo produtivo, outro não. 

È nesse contexto que entra a ferramenta da gestão estratégica de custos, margem de 

contribuição fornecendo aos gestores, através da aplicação de seus conceitos, informações 

valiosíssimas que focam na mensuração detalhada para que os gastos variáveis possam ser cobertos. 

 A partir daí, os gestores geram uma Demonstração de Resultados diferenciada, agora com 

foco na Margem de Contribuição, a partir daí, projetam melhorias para a empresa. 

Diante desses conceitos e esclarecimentos como poderá, portanto a Margem de 

Contribuição contribuir de forma eficiente e eficaz na gestão de uma IES privada? Para responder a 

essa pergunta é essencial a identificação de como funciona, em linhas gerais um curso de 

graduação, seus imperativos e principais necessidades para que o mesmo possa realizar a atividade 

para qual foi destinada, que é o fornecimento de educação superior. 

Para o mercado é interessante que os seus colaboradores tenham uma formação superior 

que possa atender de forma adequada ao funcionamento de sua empresa com o êxito esperado. Para 

tanto, o próprio mercado impõe aos seus funcionários essa formação, que em um primeiro momento 

deve se dar a partir de um curso superior. A formação passa a ser de interesse das empresas em 

virtude da alta competitividade (CATANI, OLIVEIRA e DOURADO, 2001). 

A partir daí, cria-se para as Instituições de Ensino Superior o desafio de atender com a 

máxima qualidade a demanda de mercado que tem exigido de seus colaboradores aptidões cada vez 

maiores para a realização qualitativa de suas atividades. 

Nesse contexto os cursos de graduação devem ser montados com intuito, não somente de 

produção de conhecimento acadêmico e cientifico adequado, mas, sobretudo, com objetivo de 

formar os graduandos para um mercado competitivo, exigente e, principalmente que espera receber 

dos cursos superiores profissionais críticos e aptos a realizarem as tarefas práticas operacionais 

dentro de uma empresa. 

Para que isso aconteça as IES precisam estar adequadamente organizadas e preparadas 

para o atendimento dessas necessidades mercadológicas. Isso impacta diretamente na organização 
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de cada curso de graduação ofertado pela IES de uma forma que, sua estrutura física e intelectual 

precisam estar preparadas para esse atendimento. 

Porém, cada curso de graduação tem suas especificações e necessidades para seu 

funcionamento. Por exemplo, um curso de Direito possui necessidades e estrutura física, acadêmica 

e operacional diferentes de um curso de informática ou publicidade e propaganda. 

Cada curso supracitado, portanto, terá gastos específicos. Fazendo um comparativo, um 

curso de informática possui necessidade de manter um laboratório para poder conseguir atender as 

necessidades de ensino, pois é indispensável o uso de computadores para profissionais que irão 

trabalhar com informática. Já um curso de direito necessita, sem sombra de dúvidas de uma ampla e 

diversificada biblioteca que atenda a necessidade que profissionais da área jurídica tem de 

realizarem leituras e pesquisas sobre uma mesma situação sob a perspectiva de vários autores 

diferentes. 

Diante desse contexto acadêmico, surge a margem de contribuição para colaborar com a 

formação de uma estrutura orçamentária que possa conseguir atender as necessidades diferentes dos 

diferentes cursos dentro de uma mesma IES privada. 

A ideia aqui é num primeiro momento relacionar o que será indispensável para o 

funcionamento de cada curso de uma forma geral, ou seja, o que fará parte da estrutura acadêmica 

de uma forma geral e que será utilizado por todos os cursos em comum. Um exemplo disso é a 

biblioteca. Num segundo momento, o que será utilizado de uma forma individual ou, o que será 

mais utilizado por determinados cursos do que por outros. Um exemplo disso foi o comparativo 

feito anteriormente dos cursos de informática e direito que utilizarão os laboratórios e bibliotecas de 

forma diferentes em virtude das necessidades individuais de cada um desses cursos. 

Nesse momento surge indubitavelmente a essencialidade de identificação de 

comportamento dos custos, que para esses dois cursos serão efetuados de formas diferentes. 

Logo, precisam ser identificados quais seriam os gastos fixos e variáveis em comum para 

os dois cursos, e em seguida, para cada um dos cursos individualmente. 

Para entender a natureza desse comportamento dos custos, abaixo lembra-se a definição do 

que seriam esses gastos fixos e variáveis. Para Iudícibus (p. 141, 2009): 
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Custos e Despesas Variáveis: os que variam na mesma proporção das variações ocorridas 

no volume de produção ou outra medida de atividade. Exemplos comumente apresentados 

como sendo de custos variáveis: matéria-prima, mão-de-obra direta, comissões sobre 

vendas etc. Algumas despesas variam proporcionalmente com a variação das vendas, mais 

do que a produção. É o caso típico de comissões sobre vendas. 

Custos e Despesas Fixas: teoricamente definidos como os que se mantêm inalterados, 

dentro de certos limites, independentemente das variações da atividade ou das vendas. 

Exemplos muito citados de custos fixos: ordenados de mensalistas, depreciações, aluguéis 

etc. 

 

Essas definições de Iudícibus esclarecem acerca da natureza desses custos e despesas, 

fixos e variáveis, e que precisam ser inseridas e aplicadas as IES privadas para que, somente após 

efetuadas as classificações supracitadas, possam os gestores aplicarem o estudo da margem de 

contribuição. 

Como a margem de contribuição vislumbra os ganhos por unidade produzida e vendida 

relacionando-os aos gastos variáveis, nesse momento somente iriam compor a ferramenta os gastos 

variáveis incorridos em cada um desses cursos. Vale lembrar que, a sobra ou resultado da margem 

de contribuição será o valor que irá contribuir para começar a cobrir os gastos fixos.  

Em seguida, para a mensuração da margem de contribuição é necessário fazer o 

comparativo da receita ou preço de venda com os gastos variáveis (custos e despesas) encontrados 

por curso. 

A receita ou preço de venda será o valor da mensalidade de cada curso cobrado pela IES. 

Logo, exemplificando, se em um curso de graduação como o curso de direito, a IES privada cobrar 

o valor da mensalidade de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais) e a mesma tiver o valor 

de gastos variáveis (custos e despesas) no valor de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco 

reais), a margem de contribuição por unidade desse curso será de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais), conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Exemplo MC 

Elementos Unidades em R$ Percentual de vendas (%) 

Preço de Venda 995,00 44,75 

Custos e Despesas variáveis 445,00 55,25 

Margem de Contribuição 550,00 100 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

O exemplo supracitado mostra que  a IES privada, no caso do curso de direito deverá ter 

de ganho, sobra ou margem o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Esse deverá ser o 

valor que irá contribuir para o pagamento dos gastos fixos que serão atribuídos a este curso. 

Logo, essa relação da margem de contribuição com os cursos de graduação se torna 

indispensável para o sucesso do controle de gastos variáveis, quais sejam, tanto os custos como as 

despesas.  

A partir desse estudo unitário pode-se projetar resultados gerais para períodos específicos, 

determinando possíveis e futuros lucros. Para isso, tem-se uma relação de gastos, com volume de 

produção bem como com as vendas. É nesse momento que entra em cena o Ponto de Equilíbrio, e é 

sobre ele e sua relação com os cursos de graduação que a próxima seção se ocupará. 

 

4.2 Relação do Ponto de Equilíbrio com os Cursos de Graduação  

 

O ponto de equilíbrio, conforme explanação no subtítulo 3.2, versa sobre uma 

fundamental relação na mensuração e projeção de qualquer resultado: a relação custo x volume x 

lucro. Sobre isso observa Wernke (p.98, 2005): 

A análise CVL é um modelo que possibilita prever o impacto, no lucro do período ou no 

resultado projetado, de alterações ocorridas (ou previstas) no volume vendido (quanto ao 

número de unidades), nos preços de vendas vigentes (como descontos ou majorações) e nos 

valores de custos e despesas (quer sejam fixos, quer variáveis). 
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Com excelência discorreu o autor sobre a matéria, pois, o ponto de equilíbrio é uma das 

relações de gestão estratégica de custos das mais importantes, visto que vislumbra a relação dos 

custos incorridos (fixos ou variáveis), volume de produção (que está relacionado às unidades 

efetivamente produzidas e vendidas) e a lucratividade obtida ou desejada. 

Essa relação mostra para os gestores o quanto é necessário que se produza e venda para 

cobrir todos os gastos, fixos e variáveis. Após a descoberta dessa quantidade, que poderá ser 

expressa em unidades, reais e percentual, o gestor poderá direcionar algumas de suas decisões.  

Para o gestor de uma IES, é um excelente direcionador de decisões. A seguir a Figura 2 

retrata a sistemática do PE. 

 

 

Figura 2 – Ponto de Equilíbrio 

 

Fonte: Portal Cursos. Graficamente, o Ponto de Equilíbrio estaria representado assim. 

http://www.portalcursos.com/CursoAdministracaodeEmpresas/curso/Lecc-31.htm. Acesso em: 22/11/2013. 

 

A figura supracitada retrata como se comportam os gastos, fixos e variáveis com a 

utilização da ferramenta PE. 

http://www.portalcursos.com/CursoAdministracaodeEmpresas/curso/Lecc-31.htm
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Fica claro que, no PE a empresa, entidade ou IES não tem ganho, mas também não tem 

prejuízo. Contudo, como utilizá-lo na gestão de uma IES? E mais, como essa ferramenta pode ser 

efetivamente útil quando da gestão de cursos de graduação? 

Note-se que, de acordo com a figura, existe uma relação de valores em reais em 

concorrência com as unidades produzidas. Para uma IES, a produção é de conhecimento, portanto 

extremamente subjetiva. Porém, existe um indicador que, apesar de academicamente não ser tão 

preciso em nível de conhecimento, é o que melhor se adéqua essa situação, que é a quantidade de 

alunos que permanecem até o final do curso e chegam a se formar obtendo assim o diploma de 

graduação. 

Esse indicador é quem irá mostrar quantos alunos são necessários, no mínimo para que os 

cursos de graduação continuem a funcionar. 

Na mensuração dessa quantidade de alunos pode-se perceber facilmente que, cada curso 

específico exercerá sua influência nessa decisão. Cursos diferentes têm necessidades e 

características próprias que precisam ser atendidas por essas ferramentas. 

Logo, discorrer sobre as relações do PE com os cursos de graduação, pressupõe fazer 

levantamento de quantos alunos serão necessários para cobrir todos os gastos para o funcionamento 

de determinado curso. Sabendo dessa informação, pode-se mensurar a partir de quantos alunos a 

IES poderá começar a ter resultados financeiros positivos. 

Exemplificando essa relação cita-se a seguir a mesma situação, que foi utilizada para 

exemplificar a MC, o curso de direito. 

No exemplo anterior, o valor da mensalidade do referido curso de R$ 995,00. Tirando 

desse valor todos os gastos variáveis, ou seja, os custos e despesas variáveis de R$ 445,00, tem-se o 

valor da MC. Mas o PE é exatamente o momento em que irão entrar os gastos fixos e esses gastos 

deverão ser suportados pelos ganhos gerados pela MC. 

Supondo que os gastos fixos desse curso somem em R$ 4.400,00 (quatro mil e 

quatrocentos reais), por semestre, então: 

PEC= _GF__ 

           MC  
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Onde: 

PEC – Ponto de Equilíbrio Contábil 

GF – Gastos Fixos 

MC – Margem de Contribuição 

Logo: 

PEc= _4.400,00_  =  8 alunos. 

             550,00 

A aplicação da fórmula do PEC no exemplo supracitado mostra que, para que a IES não 

tenha lucro, mas também não incorra em prejuízo são necessários 8 alunos para que se consiga 

pagar todos os gastos, tanto fixos como variáveis por semestre numa turma do curso de direito. Veja 

essa situação na Figura 3. 

 

     Figura 3 – Exemplo PE 

 

 Função Receita 

         Ponto de Equilíbrio em Unidades 

                          Função Custo 

   

                                                  Custos Variáveis                                 

                                               Custos Fixos 

                                           

                                           8 alunos                     Volume              

                      Fonte: Elaborada pelo Autora. 
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A situação acima citada é um exemplo hipotético. Na prática, se faz necessário o 

conhecimento de todos os gastos, detalhadamente que envolverão os custos e despesas fixos e 

variáveis. 

Mas ainda há uma indagação acerca da utilidade dessas ferramentas para a gestão da 

educação superior: Afinal, a MC e o PE somente serão úteis para as decisões financeiras, ou seja, 

será que essas ferramentas poderão contribuir para melhorar inclusive a qualidade da formação 

acadêmica? Qual o impacto acadêmico do conhecimento e da aplicação dessas ferramentas numa 

IES privada? E mais, será que aplicação dessas ferramentas podem ser visualizadas quando dos 

processos avaliativos, ou seja, será que os processos avaliativos sofrerão o impacto quando essas 

ferramentas forem aplicadas?  

Para entender esses questionamentos, a próxima secção ira discorrer sobre breves noções 

dos processos avaliativos em uma IES privada e, principalmente, a contribuição que a MC e o PE 

poderão dar a esses processos. 

   

4.3 Margem de Contribuição e Ponto de Equ ilíbrio no Processo de Avaliação  

 

Toda instituição, seja ela qual for, independentemente do seu segmento de atividade deve 

fazer algum tipo de avaliação. A avaliação é fundamental para medir o presente e projetar 

resultados futuros. Logo, avaliação é o ato de medir algo ou alguém no sentido de conhecer melhor 

determinadas situações. É a partir desse retrato que os gestores poderão direcionar trabalhos e 

programas para melhorar o quê o resultado da avaliação está mostrando naquele momento. No meio 

educacional é bastante comum às avaliações que visam medir o aprendizado do aluno. Para 

Sant‟Anna (1998, p. 29,30) avaliação é: 

 

Um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as modificações 

do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, confirmando se a 

construção do conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou prático. 
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A avaliação citada por Sant‟Anna é a avaliação conhecida como avaliação somativa. A 

avaliação somativa ou de produto é aquela que avalia já o resultado do trabalho executado, ou seja, 

o produto acabado (CRONBACH, 1982).  No caso da educação superior, esse tipo de avaliação tem 

como foco mensurar o produto do relacionamento ensino-aprendizado, logo, o aluno. 

Essa avaliação sofrerá o impacto da análise de custos, mas de uma forma indireta, visto 

que, provavelmente o produto do ensino superior, que é o conhecimento acadêmico do aluno, só 

será atingido pelos resultados de um processo avaliativo em longo prazo. 

As ferramentas MC e PE, como já exposto, são importantes indicadores e direcionadores 

de resultados, principalmente no que diz respeito a projeção de bons resultados. Mas, a MC e o PE 

atingem muito mais diretamente a IES do que o aluno. É claro que, possivelmente, a consequência 

disso será, a medida que a IES está melhorando resultados, isso deverá retornar como melhoria na 

qualidade de ensino e, consequentemente esses indicadores que projetam melhorias financeiras, 

“respingam” no produto final de todo esse processo que é o aluno. 

Além desse tipo de avaliação somativa, ou de produto, ainda existe um outro tipo de 

avaliação, que é a formativa ou de processo (CRONBACH, 1982). 

A forma de avaliação com foco na avaliação formativa tem a preocupação central na 

coleta de dados para reorientação do processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de, como diz 

Blaya, uma "bússola orientadora" do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação formativa não 

deve assim exprimir-se através de uma nota, mas sim por meio de comentários. (BLAYA 2007). 

Logo, a avaliação formativa ou de processos irá direcionar a técnica avaliativa muito mais 

no sentido de avaliar, mensurar, detectar e retratar a situação que se processa em determinado 

período de tempo, do que direcionar somente para a medição de resultados, ou seja, medição do 

produto final do processo educacional. A medição da avaliação de processo vislumbra a análise de 

todas as atividades realizadas durante determinado período de tempo para o atingimento do produto 

final, muito mais no sentido de ir avaliando etapa a etapa. 

Nesse sentido, consegue-se visualizar subsídios da MC e PE diretamente, pois, cada etapa 

de um processo, qualquer que seja ele pressupõe custos. Durante a realização dessas etapas pode-se 

visualizar o quanto se gasta para o atingimento dos objetivos de cada uma dessas etapas.  
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Para Vianna, (2000, p. 23) têm-se a seguinte indagação sobre a matéria: 

 

Os altos investimentos financeiros exigem, necessariamente, um projeto de avaliação que 

demonstre resultados em termos de custos-benefícios, apesar de, muitas vezes, essa 

demanda refletir uma concepção econometrista de educação, sem considerar a componente 

humanista. 

 

 

Considerando essa perspectiva, Vianna alerta para a importância de planejamentos bem 

feitos no que tange aos investimentos financeiros necessários quando de um processo avaliativo. 

Alerta também para a visão econometrista da educação, enfatizando a falta de cuidado com os 

componentes humanistas. 

Acerca disso, é fato que, a educação superior privada possui sim um caráter 

mercadológico. Isso significa que, os planejamentos educacionais muitas vezes estão direcionados 

para o atingimento de resultados financeiros o mais rápido possível. 

Volte-se para o questionamento inicial da presente pesquisa para que possa ficar entendida 

a relação entre as ferramentas supracitadas e seus impactos no processo de avaliação. 

Como a definição de um método de análise da Margem de Contribuição e do Ponto de 

Equilíbrio, elementos da análise de custos, pode contribuir para maximização da eficiência da 

gestão de uma IES privada? O foco principal desta produção científica é exatamente responder a 

esse questionamento. 

Porém, para obter resposta a esse questionamento, que se dará no final dessa produção 

cientifica com a aplicação do método proposto e resultados (Capítulos 5 e 6), é necessário entender 

as variáveis que influenciam nas demandas financeiras das IES privadas. 

É importante esclarecer que essas demandas irão impactar direta ou indiretamente nos 

processos avaliativos das referidas IES, e consequentemente em seus resultados. 
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Vale ressaltar que esses processos avaliativos medem o desempenho dos estudantes, 

instituições e cursos, através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Segundo site do MEC, 

 

 

O Sinaes reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e 

das avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas para 

orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas 

públicas. Os dados também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como 

referência quanto às condições de cursos e instituições. Os processos avaliativos do Sinaes 

são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Conaes). A operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

(http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12303&option=com_content). 

 

Diante da exigibilidade em atender aos SINAES, e dentro do contexto educacional atual, 

em meio a tantos aspectos avaliativos que precisam ser atendidos, nota-se cada vez mais a 

necessidade das IES em ter um controle completo de todos os seus processos, incluindo os 

financeiros.  

Ainda baseado em informações colhidas do site os processos avaliativos, vislumbram 

aspectos de “ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo 

docente” (http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12303&option=com_content). Destaca-se o item 

„gestão da instituição‟, convergindo objetivamente para o foco do estudo. Esses processos são 

realizados, geralmente por comissões avaliativas do MEC, que relacionados às IES privadas, essas 

avaliações vêm no sentido de mensurar a qualidade dos serviços prestados, e ao final desse 

processo, a IES recebe uma nota. A nota tem que estar dentro de determinados limites para que a 

IES possa continuar fornecendo serviços de ensino superior em nível de graduação. 

As notas seguem as medidas do Conceito Preliminar de Curso (CPC) que estabelece 

diferentes medidas de qualidade dos cursos. De acordo com o site do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 

http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12303&option=com_content
http://portal.mec.gov.br/index.php/?id=12303&option=com_content
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O CPC é uma média de diferentes medidas da qualidade de um curso. As medidas 

utilizadas são: o Conceito Enade (que mede o desempenho dos concluintes), o desempenho 

dos ingressantes no Enade, o Conceito IDD e as variáveis de insumo. O dado variáveis de 

insumo – que considera corpo docente, infra estrutura e programa pedagógico – é formado 

com informações do Censo da Educação Superior e de respostas ao questionário 

socioeconômico do Enade. (http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos) 

 

Diante do exposto, a nota é consequência de alguns fatores, tais como o conceito do 

Enade, Indicador de diferença dentre os desempenhos observado e esperado e as variáveis de 

insumos - IDD. Os três são impactados, se não direta, indiretamente pelas ferramentas da gestão de 

custos, MC e PE. Contudo pode-se vislumbrar de forma mais direta quando se tratam das variáveis 

de insumos. 

A relação dessas variáveis com a MC e o PE são facilmente percebidas, pois tratam do 

corpo docente, infraestrutura e programa pedagógico. Os impactos financeiros no que diz respeitos 

a esses três pontos estão diretamente relacionados a boa gestão de recursos que invariavelmente 

impactarão nos resultados finais que serão retratados e divulgados pelo MEC. 

Em relação a variável corpo docente, esse é o primeiro fator a ser observado pela gestão 

estratégica de custos quando da aplicação da MC e PE, por exemplo, no momento que a mudança 

de titulação do professor impactará nos custos desse mestre do ensino, consequentemente poderá 

onerar mais ou menos a IES privada no oferecimento de determinado curso. Não se pode deixar de 

perceber, contudo que a tendência do aumento desses gastos também acabará impactando, 

indiretamente nas receitas, haja vista uma provável melhor avaliação do MEC. 

Já relacionando as ferramentas a infraestrutura, os recursos deverão atender à todos os 

gastos necessários para manter a IES minimamente preparada para a oferta com qualidade de cursos 

de graduação. 

Por fim, com relação a variável programa pedagógico, diz respeito ao programa criado 

pela IES e que deve seguir algumas diretrizes educacionais pedagógicas para que os cursos tenham 

qualidade acadêmica no que tange ao conteúdo. Para isso é necessário que a IES esteja 

constantemente incentivando os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem inclusive, se 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade
http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-censosuperior
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necessário, fornecendo incentivo financeiro para que os mesmo possam elevar seus níveis culturais 

e informativos e, consequentemente, gerem maiores resultados positivos para a IES. 

Diante de todo o exposto nesta secção faz-se necessária à reflexão de como todos os 

processos e atividades que impactarão invariavelmente em resultados e avaliações positivas por 

parte de órgãos de controle e regulamentação das atividades educacionais, como o MEC, são 

impactados pela gestão estratégica de recursos. 

Sobre a matéria versa Demo (1999, p. 01), 

 

Refletir é também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos etc. Daí os 

critérios de avaliação, que condicionam seus resultados estejam sempre subordinados a 

finalidades e objetivos previamente estabelecidos para qualquer prática, seja ela educativa, 

social, política ou outra. 

 

 

Então, de acordo com Demo, avaliar, planejar e estabelecer objetivos estão relacionados a 

qualquer prática, de qualquer natureza. Entende-se que, uma das consequências para a realização 

dessas três ações é o planejamento, controle e avaliação de quanto irá custar cada etapa de 

processos que estejam relacionados a essas mesmas ações. 

Para isso, é necessário o conhecimento da análise de custos, e suas ferramentas MC e PE 

para que se consiga o atingimento com êxito dos objetivos projetados. 

Todos esses processos avaliativos relacionados à educação, bem como de gestão e controle 

devem originar bons resultados. Porém, para que esses resultados sejam mais precisamente 

positivos faz-se necessário o conhecimento de como a MC e PE podem contribuir na geração de 

bons impactos no final dos processos. É sobre a concepção de resultados positivos que versa o 

próximo subtítulo do trabalho. 
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4.4 Otimização de Resultados através das Ferramentas –  MC e PE 

 

A otimização de resultados deve ser a busca de qualquer gestor. Dentro de suas 

atribuições, o gestor precisa ter controles detalhados de todos os processos envolvidos no seu 

negócio para que consiga os resultados esperados, e até, a superação desses resultados. 

Os processos devem ser adequados a cada tipo de atividade gerando assim excelência 

operacional. Para Kaplan e Norton (2004, p. 67), 

 

Embora a excelência operacional sozinha não seja a base da estratégia sustentável, a gestão 

operacional ainda é prioridade em todas as organizações. Sem operações excelentes, as 

empresas terão dificuldade em executar as estratégias, até mesmo aquelas que não 
dependam de ter a mais baixa estrutura de custos do setor.  

 

 

Além de controlar os processos, o gestor ainda necessita estar atento à concorrência, que 

se faz cada vez mais presente nesse mundo globalizado. Gomes, Cunha, Horta e Costa (2011, p. 01) 

no XVIII Congresso Brasileiro de Custos, relatam, 

 

Diante de um cenário globalizado de disputa pela demanda de mercado, onde a 

concorrência tende a ser um dos fatores que induzem à determinação do preço, uma das 

formas de tentar garantir o retorno esperado está na capacidade da empresa em gerir os 

custos. A gestão de custos tradicional passa pelas etapas de classificação e apropriação dos 

custos ao produto ou serviço prestado, como também pelo entendimento do comportamento 

dos custos diante do volume das atividades desenvolvidas pela empresa. 

 

 

Diante dos relatos ora expostos, entende-se ser fundamental para o atendimento das 

necessidades de gestão da educação superior, tanto controle dos processos como a atenção à 

concorrência, que atualmente, é um ponto que merece no mínimo uma atenção especial. 
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O controle de processos está ligado ao entendimento por parte dos gestores de como o 

oferecimento de cursos de graduação será realizado. A forma como esses cursos devem se 

organizar, e os processos de ensino-aprendizagem estruturados pelos gestores, podem determinar 

maiores ou menores gastos. Mas, sobre esses aspecto é preciso não deixar de lado a qualidade da 

educação superior que está sendo ofertada pela IES privada. 

Já a concorrência gira em torno de estarem cada vez mais sensíveis às necessidades que o 

mercado impõe de receber profissionais devidamente preparados, tanto tecnicamente como 

academicamente. Contudo, preparar alunos qualitativamente para um mercado cada vez mais 

competitivo a um baixo custo não é uma tarefa fácil. 

Para isso, os gestores precisam focar nos resultados. No entanto para realização de um 

controle detalhado de processos e, consequentemente, ter uma IES privada competitiva, faz-se 

necessária a definição de uma cadeia de valores, atribuindo-lhes custos operacionais e ativos a 

atividades de valor (PORTER, 1989).  

Para isso, ainda sob a ótica de Porter, é necessário o estabelecimento do conjunto de 

atividades vinculadas ao desenvolvimento de seus processos. As consequências dessas definições de 

custos operacionais e da compreensão da cadeia de valores deverão impactar nos resultados, 

tornando-os mais lucrativos no sentido de geração de riquezas. 

Após essas definições de custos, pode-se fazer a aplicação das ferramentas, quais sejam a 

MC e PE. Mas como os resultados podem ser impactados positivamente em virtude da aplicação 

dessas ferramentas? 

Não é novidade a utilização das técnicas de gestão estratégica de custos como meios para 

a obtenção de resultados futuros. “A empresa precisa também alinhar seus recursos financeiros e 

físicos à estratégia” (KAPLAN e NORTON, 1997, p. 233). 

Entende-se portanto que, no sentido a alinhar recursos financeiros como versam os 

renomados autores supracitados, a MC e o PE são fundamentais para que, através deles, se possa 

conseguir os maiores ganhos aos menores custos. 
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A seguir, serão esclarecidos como deverá se realizar essa aplicação das ferramentas, mas, 

sobretudo, como deverão ser formalizados todos os processos e procedimentos metodológicos a luz 

da metodologia científica. 

5 METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

A metodologia do estudo irá traçar o caminho adequado para a concretização da pesquisa 

ora proposta no trabalho. Para que isso aconteça com êxito esperado, faz-se necessária a elucidação 

de alguns conceitos metodológicos essenciais para o entendimento da metodologia do estudo, bem 

como do método proposto. Dentre os conceitos existentes, entende-se primordial elucidar acerca da 

investigação cientifica.  

A investigação científica está sujeita a um “conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos” (GIL, 1999, p. 26) para que sejam atingidos seus objetivos, ou seja, os métodos 

científicos. 

Portanto, para o atingimento das finalidades nas quais o trabalho se propõe, são 

necessários procedimentos que estejam adequados à pesquisa e que sejam eficientes para a 

realização consistente e precisa da explicação e conclusão pospostas na mesma. 

Para isso, há que se esclarecer o sentido amplo da investigação científica assim como dos 

procedimentos intelectuais e técnicos supracitados, quais seja, a metodologia.  

A metodologia da pesquisa, que segue uma pesquisa de campo, conforme Marconi e 

Lakatus (2003, p. 186), “consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem 

relevantes, para analisá-los”. 

Destarte, a metodologia é mais abrangente que o método e técnicas da pesquisa, sendo 

estes o como fazer, na prática, a pesquisa acontecer e aquele todo o planejamento detalhado da 

pesquisa abrangendo não somente instrumentais de aplicabilidade prática, mas toda estrutura do 

trabalho, teórica e prática. 
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Diante disso, todo trabalho científico deve pressupor uma metodologia que dê sustentação 

teórica ao tema abordado na pesquisa, de modo que os objetivos delimitados possam ser alcançados 

com êxito (MATTAR, 1995). 

Logo, a sustentação teórica é fundamental para a robustez de qualquer pesquisa. Em 

consequência dessa fundamentação teórica, têm-se outros aspectos fundamentais para delimitar e 

encher a mesma de credibilidade. Uma dessas ferramentas é análise de conteúdo que será utilizada 

no presente trabalho. 

Segundo Richardson (2009, p.223) “Em suma, análise de conteúdo é um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada dia mais aperfeiçoados que se aplicam a discursos diversos”. 

Assim, será utilizado nesta pesquisa um conjunto de instrumentos que, entende-se 

adequada para o tipo de pesquisa ora realizada. 

Logo, para que esse conjunto de instrumentos seja eficiente e eficaz, e ainda, atenda com 

êxito ao objeto e objetivos da pesquisa, faz-se necessária que a mesma se qualifique como 

„cientifica‟ devendo ser efetivada pela utilização da metodologia científica e de técnicas que sejam 

adequadas para a obtenção de dados relevantes ao conhecimento e compreensão de um fenômeno 

(BARROS, 2007). 

Diante desse aspecto metodológico científico, a seguir procurou-se retratar a classificação 

da mesma quanto a área de conhecimento, finalidade, objetivo e método empregado. 

 

5.1 Conceituando Metodologia da Pesquisa 

 

A metodologia da pesquisa é necessária à toda produção acadêmica. Sem ela, não pode se 

considerar que tenha havido produção científica. Contudo, para que esta metodologia aconteça com 

qualidade, se faz necessária a aplicação de métodos científicos adequados. 

Para Lakatos e Maconi (2011, p. 44),  
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Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, 

nem todos os ramos de estudo que empregam esses métodos são ciências. Dessas 

afirmações, podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é da alçada 

exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos.  

 

Para tanto, é essencial que a pesquisa seja corretamente classificada. A classificação 

utilizada neste trabalho será quanto à área de conhecimento, finalidade, objetivo e método 

empregado (GIL, 2010). 

Com relação a área de conhecimento, o presente trabalho classifica-se como uma ciência 

social aplicada, pois pretende-se aplicar técnicas da análise de custos para sugerir melhorias na 

gestão da educação superior relacionadas a cursos de graduação. Logo, essas aplicações 

caracterizam-se naturalmente como práticas diretas no contexto social. 

Quanto à finalidade da pesquisa a mesma classifica-se como uma pesquisa aplicada, pois, 

“abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver problemas identificados no âmbito das 

sociedades em que os pesquisadores vivem”. (GIL, 2010, p. 26). 

Já em relação ao objetivo, a produção classifica-se como pesquisa descritiva, pois, cuida-

se de descrever características de determinada população, além da identificação de possíveis 

relações entre as variáveis (GIL, 2010). Ainda relacionado ao objetivo da pesquisa, comprovando 

seu caráter descritivo, a mesma preocupa em descrever sistematicamente um fenômeno ou área de 

interesse. Essa descrição deve ser detalhada e objetiva (RICHARDSON, 2009). 

Por fim, a classificação da pesquisa quanto ao método empregado têm-se uma produção 

com características de pesquisa de campo, estudo de caso e pesquisa ação. 

A pesquisa de campo vislumbra observação in locu de determinado fenômeno. Conforme 

os ensinamentos de Barros (2007, p. 90), “O investigador na pesquisa de campo assume o papel de 

observador e explorador, coletando diretamente os dados no local (campo) em que se deram ou 

surgiram os fenômenos. O trabalho de campo se caracteriza pelo contato direto com o fenômeno de 

estudo”. 
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Nesse sentido a pesquisa de campo dar-se-á em uma IES privada, procedendo-se a análise 

e tratamento detalhado das informações e dados sobre os gastos, despesas e receitas envolvidas nos 

processos da instituição.  

O estudo de caso, “significa trazer seus resultados e constatações ao encerramento”. (YIN, 

2010, p. 194). O estudo de caso é uma investigação empírica que estuda um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto real (YIN, 2010). 

A última característica do método empregado na presente dissertação é a pesquisa-ação, 

que surge da necessidade em se realizar uma pesquisa em uma organização (MARTINS, MELLO e 

TURRIONI, 2014). Para os referidos autores, “na pesquisa ação, o pesquisador, utilizando a 

observação participante, interfere no objeto de estudo de forma cooperativa com os participantes da 

ação para resolver um problema e contribuir para a base do conhecimento” (MARTINS, MELLO e 

TURRIONI, 2014, p. 175). 

A presente produção cientifica, nesse sentido, cuidar-se-á em realizar uma observação 

participante, interferindo no objeto de estudo. Nesse caso trata-se de uma IES privada, e, a partir de 

relatórios e dados colhidos da mesma, far-se-á a aplicação dos elementos da análise de custos para 

definição um método eficiente de análise do impacto da MC e PE, sobre a gestão de uma IES 

privada. 

Entende-se ainda, importante citar que, em relação aos procedimentos técnicos a pesquisa 

classifica-se como documental, sendo utilizados como instrumentos de análise os dados disponíveis 

na gestão financeira e orçamentária da IES ora estudada, quais sejam relatórios financeiros 

(Demonstração de Fluxo de Caixa) e de Custos (relatórios de controle de despesas versus receitas e 

relatórios de controle de custos fixos e variáveis). 

Ainda sobre os métodos investidos numa pesquisa, podem ser subdivididos em métodos 

de abordagem e métodos de procedimentos (LAKATOS e MACONI, 2011). Quanto ao primeiro 

aspecto, este estudo enquadra-se como dedutivo, pois parte das teorias gerais da análise de custos, 

direcionando-as ao caso concreto. O método do procedimento, por sua vez, é o estatístico, dado a 

utilização de Estatística Descritiva e análise quantitativa para se identificar, nos oito cursos de 

graduação da IES ora estudada, qual a MC e o PE dos mesmos. 
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 Com relação a classificação da pesquisa em quantitativa e/ou qualitativa, a primeira diz 

respeito a estudos que trazem dados, indicadores e tendências observáveis e mensuráveis através de 

grandes aglomerados de dados com intuito de retratar uma situação social. A segunda, ou seja, a 

qualitativa, objetiva aprofundar fatos, processos e fenômenos específicos de grupos, que, 

independentemente de serem maiores ou menores em extensão, são capazes de serem abrangidos 

intensamente (MINAYO e SANCHES, 1993). Em face a classificação ora exposta,  a pesquisa terá 

caráter quali-quantitativo, do tipo ordinal, se dá pelas diferentes valorações que as variáveis dos 

diferentes cursos, dentro de suas necessidades individuais podem assumir.  

Por fim, será trabalhada a técnica da triangulação, que é devida ao fato do estudo 

referenciar-se, além de coleta de dados baseados em relatórios orçamentários, averiguar-se-á as 

percepções de alguns sujeitos diretamente ligados ao processo de gestão da referida IES privada. 

Logo, serão realizados diálogos informais (não estruturados) com os gestores de curso de 

graduação, ou seja, coordenadores de cursos e gestores acadêmicos, de planejamento e diretor da 

IES ora estudada. 

Em face da metodologia do estudo supracitada, segue a produção com o método do 

estudo, ou seja, o método a que se propõe a presente dissertação, vislumbrando cada etapa do 

processo. 

 

5.2 Método do Estudo 

 

Esta seção expõe o método proposto para identificação da Margem de Contribuição e do 

Ponto de Equilíbrio de cursos de graduação em IES privada. A análise de custo/volume/lucro é 

instrumento essencial de apoio a decisões gerencias (MERCHEDE e MOREIRA, 2011). Essa 

relação fundamenta-se na importância e na essencialidade de aplicabilidade dessas duas ferramentas 

gerenciais que serão utilizadas na pesquisa.  

A referida relação custo/volume/lucro ainda ajuda na compreensão de como os lucros 

são afetados por esses fatores, ou seja, ela é uma ferramenta vital em muitas decisões de negócios 

(GARRISON, NOREEN e BREWER, 2013). 
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Logo, estudar esse dois elementos de projeção de resultados, definindo um método 

eficiente de análise do impacto da Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio, elementos da 

análise de custos, sobre a gestão de uma IES privada, é o principal objetivo da pesquisa. 

O método foi dividido em três fases, sendo que a primeira e segunda fases serão 

formada por três etapas cada, conforme Figura 4 a seguir. 
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Figura 4 – Método do Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autora.
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5.2.1 Desenvolvimento das Fases do Método 

 

Far-se-á a descrição de características de cada grupo, sendo estes os oito cursos de 

graduação ofertados por uma IES privada. 

A pesquisa proporá três fases, e seis etapas, nas quais a primeira fase fará o diagnóstico 

da situação atual da IES. Na segunda será proposto o desenvolvimento do método, quais sejam, a 

aplicabilidade da Margem de Contribuição e do Ponto de Equilíbrio para os oito cursos de 

graduação da IES. Na terceira fase será proposta a geração de um método de análises de 

desempenho com base na MC e PE.  

Com intuito de respaldar os dados que serão coletados, nas pesquisas de campo, 

pretende-se fazer um levantamento bibliográfico e tem como intuito respaldar o desenvolvendo 

da pesquisa, objetivando o embasamento teórico através da utilização de autores renomados na 

área.  

 

5.2.1.1 Fase 1 - Diagnóstico da Situação Atual 

 

A primeira fase se ocupará do diagnóstico da situação posta na IES ora pesquisada. O 

referido diagnóstico realizar-se-á baseado nos relatórios gerenciais existentes, ou seja, relatórios 

com os dados relativos à classificação dos custos e despesas para cada um dos cursos de 

graduação.  

Essa fase será realizada através de exame documental. Far-se-á leitura dos registros 

dos custos, fixos e variáveis, e a observação da correta classificação desses custos. Identificar-se-

á essa classificação por curso de graduação e será detectado qual o critério de rateio utilizado 

para a distribuição dos custos indiretos fixos. Essa fase será subdividida em três etapas. A 

primeira delas é a caracterização da IES apresentando a estrutura organizacional como e onde se 

situa qual o segmento de atividade, o tempo no qual está atuando no mercado, dentre outros. Na 

segunda etapa, são analisados os relatórios de mensuração financeira por curso e a terceira e 
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última etapa dessa fase será o diagnóstico de distribuição dos custos diretos e indiretos, fixos e 

variáveis de cada curso de graduação.  

O principal objetivo dessa fase é traçar um perfil financeiro, ou seja, verificar como 

estão organizadas as informações financeiras de mensuração de custos fixos e variáveis da IES 

por curso de graduação.  A seguir tem-se o detalhamento do que será realizado, como e o 

objetivo da Etapa 1 dessa fase. 

5.2.1.1.1 Etapa 1.1 Caracterização da Instituição 

 

A primeira etapa desta fase consiste em caracterizar a instituição, ou seja, apresentar a 

sua estrutura organizacional.  

Esta etapa realizar-se-á através de exame documental contendo as informações sobre 

as características da IES objeto da pesquisa. Além disso, serão observados, ainda de uma forma 

geral os gastos fixos e variáveis e como foram realizadas as classificações dos mesmos pela IES. 

Esse exame documental será baseado nos relatórios de classificação dos custos fixos e variáveis, 

através de observação e análise. Nesta etapa, serão reclassificados, se necessário,  os custos fixos 

e variáveis com a utilização do Excel.  

O principal objetivo desta etapa é diagnosticar a situação atual da IES, caracterizando 

a empresa, no que diz respeito a classificação dos gastos fixos e variáveis e a fidedignidade 

dessas classificações serem ou não adequadas a situação da IES. A seguir, será explanada a 

segunda etapa desta fase, que detalhará especificamente, os relatórios de mensuração financeira 

essenciais para o êxito da pesquisa, pois são a base documental da mesma. 

 

5.2.1.1.2 Etapa 1.2 Análise dos Relatórios de Mensuração Financeira por Curso 

 

Nesta etapa, será diagnosticada, baseada nos relatórios de mensuração financeira, a 

correta classificação dos custos e despesas, quais sejam: custos variáveis e fixos, despesas 

variáveis e fixas por curso de graduação. Através desses documentos, aplicar-se-ão os conceitos 
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da análise de custos para verificação da correta classificação dos elementos registrados como 

custos e despesas fixas e variáveis. Utilizar-se-á planilha eletrônica para a distribuição desses 

custos e despesas por curso de graduação.  

Essa informação vai gerar os dados necessários para iniciar os cálculos e, 

posteriormente, os estudos de projeção da Margem de Contribuição e do Ponto de Equilíbrio da 

IES. Faz-se fundamentalmente necessária essa informação, pois, o objetivo aqui é preparar os 

dados coletados para próxima e última etapa dessa fase que é o diagnóstico do método de 

distribuição dos custos indiretos e diretos, dos cursos, na qual será detalhada a seguir. 

 

5.2.1.1.3 Etapa 1.3 Diagnóstico do Método de Distribuição dos Custos Indiretos e Diretos 

dos Cursos de Graduação da IES 

 

Nesta etapa, far-se-á a identificação da existência ou não de um método que retrate a 

correta e adequada distribuição dos custos diretos e indiretos. É importante também, nesta etapa, 

verificar se e como é feita a distribuição dos gastos fixos, ou seja, a existência de um critério de 

rateio que faça a distribuição desses gastos (custos e despesas fixas) comuns aos oito cursos de 

graduação. Além disso, far-se-á análise de adequação desse critério, ou seja, verificar-se-á se o 

critério utilizado é o que retrata melhor a distribuição desses gastos fixos. Esse estudo será feito 

com base nos relatórios de mensuração de custos e despesas (fixas e variáveis) para cada curso 

de graduação realizado da etapa anterior.  

Nesta etapa, serão aplicados cálculos para a comprovação do critério de rateio, 

utilizando algumas técnicas da análise de custos para realizar a identificação, tais como quadros 

de classificação e distribuição dos custos diretos e indiretos através de planilhas eletrônicas, 

tanto para a identificação do critério de rateio como do método de custeio.  

O principal objetivo desta terceira e última etapa desta fase é a identificação da 

existência de método de custeio e critério de rateio para a distribuição dos custos diretos e 

indiretos. No caso de existência de método e critério, identificar-se-á de qual método de custeio e 

critério de rateio ora utilizados. Essa etapa é essencial para o sucesso da próxima fase e etapas, 
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que será a do desenvolvimento do método.  A seguir, será explanada a fase 2 da pesquisa que irá 

se deter em como desenvolver a aplicabilidade da Margem de Contribuição e o Ponto de 

Equilíbrio, baseada nos dados conhecidos na primeira fase. 

 

5.2.1.2 Fase 2 Desenvolvimento do Método 

 

Proceder-se-á o desenvolvimento do método mais adequado para a classificação dos 

custos diretos e indiretos por curso de graduação da IES ora estudada. Nessa fase, é necessário 

atentar-se para as características individuais de cada curso, diagnosticando suas necessidades 

específicas.  

Além disso, baseados nas informações anteriores, serão determinados a Margem de 

Contribuição e o Ponto de Equilíbrio para cada um dos oito cursos de graduação.  

Por fim, na próxima e última fase, será gerado um método de análise de desempenho 

com base na Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio. A seguir, serão classificados os 

custos e despesas quanto a sua variabilidade, objeto da primeira etapa dessa fase, conforme 

anteriormente elucidado. 

 

5.2.1.2.1 Etapa 2.1 Classificar os Custos e Despesas quanto a sua Variabilidade 

Nesta etapa, serão classificados os custos e despesas, e sua variabilidade por curso de 

graduação, através das planilhas de controle existentes na IES. A variabilidade, nesta etapa, diz 

repeito aos custos e despesas e seu comportamento em relação a cada curso de graduação na IES.  

Além disso, nessa etapa, será aplicado questionário com os gestores de cada curso 

(coordenadores de cursos) e gestores acadêmicos para verificar a percepção deles com relação a 

dinâmica dos custos e despesas por curso, afinal são eles que gerenciam, mesmo que muitas 

vezes de uma forma indireta esses recursos. Faz-se necessária a aplicação desse questionário, 

sobretudo para detectar a possível influência e participação dos mesmos nesse processo de 

classificação de custos e despesas existentes.  
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O objetivo dessa etapa é a comparabilidade da variação de custos e despesas 

classificadas pela IES e a percepção dos gestores acerca dessa classificação existente. A 

importância dessa etapa pode ser sentida quando da etapa subsequente, que é a determinação da 

Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio por curso, pois para a concretização da próxima 

etapa, é necessária a obtenção dos dados coletados na presente etapa. 

 

5.2.1.2.2 Etapa 2.2 Determinar a MC e o PE por curso de Graduação 

 

Na presente etapa, proceder-se-á a determinação da Margem de Contribuição e do 

Ponto de Equilíbrio para cada curso de graduação. Logo, essa etapa irá fazer a identificação da 

MC e PE, determinando esses índices para cada um dos cursos de graduação da IES. O objetivo 

dessa etapa é a mensuração fidedigna da MC e do PE de cada curso de graduação, com intuito de 

embasar, através dos dados encontrados, a definição da ferramenta que contribua para a tomada 

de decisão em termos de maximização de riqueza, objeto da próxima etapa. 

 

5.2.1.2.3 Etapa 2.3 Definir uma ferramenta que contribuía para a tomada de decisão em 

termos de maximização de riqueza da IES 

 

A terceira etapa da segunda fase ocupa-se em realizar um estudo que determine a 

definição de uma ferramenta que contribua para a tomada de decisão de forma que, ao final do 

trabalho se consiga chegar a maximização da riqueza gerada por curso de graduação. Logo, serão 

efetuadas, baseadas nos dados até agora encontrados e devidamente organizados, a análise 

gerencial dos relatórios, planilhas e questionários coletados nas etapas anteriores para a 

determinação e aplicabilidade da ferramenta contributiva encontrada. 

O objetivo dessa etapa é deixar os relatórios e planilhas preparados para a geração de 

uma método de análises de desempenho, baseado na MC e PE, exatamente o que versa a 

próxima e última fase da pesquisa. 
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5.2.1.3 Fase 3 Gerar um método de análises  de desempenho com base na MC e PE 

Essa fase é puramente analítica e de projeção de resultados futuros. Tem por finalidade 

a proposição de um modelo de análise de desempenho para uma IES privada objetivando o 

aumento de produção de riqueza de cada curso de graduação individualmente. Far-se-á também, 

a comparabilidade das possibilidades de quais cursos de graduação possuem os maiores e 

menores potenciais de geração de riqueza. Para isso, proceder-se-á um estudo baseado na 

elasticidade possível dos gastos fixos (custos e despesas fixas) em relação aos variáveis, 

adequando-os a cada curso de graduação.  

Contudo, para gerar um método de projeção de resultados consistentes, destacando a 

análise de desempenho, é necessária a utilização, não somente do conhecimento das ferramentas 

MC e PE, mas, sobretudo, um estudo que inclua o grau de alavancagem operacional, financeira e 

combinada. 

O grau de alavancagem operacional abordará a maximização de resultados otimizando 

lucros através do aumento nas vendas, porém sem alterar os gastos fixos. A alavancagem 

operacional está ligada às atividades operacionais da empresa, e é uma ferramenta importante 

para o gerenciamento dos custos fixos. 

Já a alavancagem financeira vai vislumbrar o aumento do lucro líquido como 

consequência da otimização das despesas financeiras. 

Na seqüência, a alavancagem combinada irá valer-se dos custos totais, operacionais e 

financeiros como forma de aumento das variações das vendas sobre o lucro.   

Esse estudo terá o objetivo de projetar possíveis resultados futuros em cada um dos 

cursos de graduação.  

Logo, o principal objetivo nessa fase final é a identificação dos impactos que os cursos 

sofreriam, individualmente, com essa alteração no que tange maximização da MC, otimização do 

PE e, consequentemente, da lucratividade da organização, utilizando a alavancagem operacional, 

financeira e combinada para tomada de decisões estratégicas. 
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6 APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

 

A pesquisa foi aplicada em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada que está 

presente no mercado cearense há mais de uma década. Essa aplicação deu-se através do método 

descrito no Capítulo 5, respeitando cada uma das fases e etapas supracitadas. Vale ressaltar que, 

algumas adequações se fizeram necessárias em virtude da ausência de alguns dados, além de a 

estrutura organizacional administrativo-financeira, principalmente financeira, não permitirem 

determinadas aplicabilidades. 

Mesmo assim, a IES em virtude de seu interesse no presente estudo, foi solícita em 

fornecer as informações necessárias para que a aplicação do método proposto tenha se dado com 

êxito esperado. 

Na sequencia, segue a aplicação do método proposto no Capítulo 5, enfatizando cada 

uma das fases e etapas, bem como análise dos resultados. 

  

6.1 Descrição da Aplicação do Método Proposto e Análise dos Resultados 

 

A aplicação do método proposto tem como principal foco responder ao 

questionamento inicial proposto no item 1.1, e o atingimento dos objetivos geral e específicos 

sugeridos no item 1.2. 

Segue abaixo as atividades realizadas bem como as mensurações que foram aplicadas 

no decorrer da pesquisa seguida dos resultados obtidos em face dessas atividades. 

Fase 1 – Diagnóstico da Situação Atual 

Etapa 1.1 – Caracterização da Instituição 

O estudo realizou-se em uma Instituição de Ensino Superior que oferece cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão universitária. A mesma possui uma estrutura física que é 

composta por dois campi acadêmicos, possuindo salas de aulas climatizadas, todas contendo 
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datas-show fixos, biblioteca e sala de estudo, auditório, laboratórios de informática, cantinas, 

internet e reprografia. Todos os recursos disponíveis na IES contemplam ainda os requisitos 

necessários para o uso por pessoas portadoras de necessidades especiais.  

A IES oferece oito cursos de graduação, quais sejam, Administração, Ciências 

Contábeis, Direito, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Turismo. 

A Instituição oferece também alguns cursos de pós-graduação, tecnológicos e de extensão que 

não serão objetos dessa pesquisa. 

A estrutura administrativa relacionada a área acadêmica é formada por um Diretor, 

uma Gestora de Planejamento e Avaliação Institucional e pós-graduação, um gestor acadêmico e 

oito coordenadores de cursos. Ainda existem os gestores que estão relacionados a área 

administrativa, tais como gestora de recursos humanos, gestora financeira e contabilidade. 

A IES possui hoje um corpo docente em torno de 170 (cento e setenta) professores, 

além de um quadro de funcionários na área administrativa em torno de 81 (oitenta e um) 

empregados mais 6 (seis) na categoria de aprendizes. 

Com relação ao corpo discente, a IES possui ainda um total de 3.452 (três mil 

quatrocentos e cinquenta e dois) alunos matriculados em 2014.1.  

Após a caracterização da IES e a descrição de sua estrutura organizacional, foram 

observados através de exames documentais que a mesma não possuía um controle detalhado de 

gastos fixos e variáveis em separado.  

Contudo, em nível de direção, existe relatório gerencial com o controle de custo de 

horas-aula dos docentes mais encargos, vislumbrando a quantidade de alunos necessários para 

cobrir os gastos com os professores e seus encargos, mais eletricidade, segurança e aluguel. 

Porém esse controle foi realizado em junho 2012. Não foram vislumbrados todos os gastos, além 

de não ter sido efetuada a separação de acordo com a natureza desses gastos e seu 

comportamento.  Além desse controle na data supracitada, não foi achado nenhum no que diz 

respeito à gestão estratégica dos gastos da IES relacionado a distribuição de custos e despesas 

com a classificação destas em fixas e variáveis. 
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Diante disso, para o atendimento do método ora exposto, procurou-se verificar a 

relação de todos os gastos existentes na IES através de exame documental dos controles 

financeiros, de forma detalhada. 

Etapa 1.2 – Análise dos relatórios de Mensuração Financeira por Curso 

Cuidou-se nessa etapa de identificar os custos e despesas da IES. Essa atividade foi 

realizada através da análise do relatório de mensuração financeira fornecido pela gestão 

financeira da mesma. Essa etapa propôs-se diagnosticar a classificação dos custos e despesas 

quanto a sua variabilidade. Detectou-se, contudo que a IES não realizava esse tipo de 

classificação, e nem existia relatório de mensuração financeira por curso, portanto após o 

levantamento de todos os gastos que a IES possui referentes à um mês, de uma forma geral,   

procedeu-se a classificação dos custos e despesas em fixos e variáveis (FIGURA 5). 
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Figura 5 – Relação e Distribuição dos Custos e Despesas Mensais 

Custos e Despesas Mensais (Fixos e Variáveis) 

Itens 

Custos e 

Despesas Fixas 

(R$) 

Custos e 

Despesas 

Variáveis (R$) 

Salários administrativo 71.781,91  
 

Salários docentes 
 

204.211,09 

Salários aprendizes 3.264,06 
 

Férias 

 

4.345,00 

Impostos e contribuições 49.806,70 153.781,89 

Pensão alimentícia 
 

862,00 

Adiantamento 13º Salário 14.660,90 2.418,10 

Empréstimo consignado/ adiantamento salarial 8.800,00 

 Refeição 19.000,00 
 

Rescisões / acordos/ Dep. Judicial 
 

25.600,00 

Sindicatos 2.712,00 
 

Vale transporte  6.027,00 
 

Plano de saúde (médico/odontológico) 17.020,00 
 

Empréstimo bancário 110.500,00 
 

Tarifa bancária 4.737,00 
 

Cheque depositado devolvido 5.509,00 

 Aluguel 53.856,00 

 Energia elétrica/água 24.406,00 
 

Prestadores de serviços 59.380,00 

 Fornecedores diversos 37.112,00 
 

Viagens e representações  842,00 

 Material de uso e consumo 216,00 

 Manutenção de veículos/seguro 326,00 

 Combustíveis e lubrificantes 799,00 

 Segurança 21.986,00 

 Estacionamento 7.543,00 

 Eventuais 5.790,00 

 Telefone (fixo/celular/internet) 12.095,00 

 Tributos (prestações de serviços diversos) 
 

13.360,00 

Serviços prestados   4.160,00 

TOTAL 538.169,57 408.738,08 
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Fonte: Elaborada pelo Autor 

Os dados relacionados na Figura 5, e todos os demais utilizados na pesquisa relativos 

aos gastos da IES estão limitados ao mês de fevereiro de 2014. Vale salientar que, a classificação 

dos custos e despesas em fixos e variáveis foi distribuída respeitando a sua variabilidade em 

função do número de alunos, sendo desconsiderado o dado “quantidade de turmas existentes”. 

Foi uma decisão gerencial, pois, a quantidade de turmas acaba sendo uma consequência da 

quantidade de alunos. 

Portanto, ao considerar a variação dos custos e despesas com relação à quantidade de 

alunos matriculados, significa que, se os custos e despesas variam de acordo com o aumento ou 

diminuição desses alunos, considera-se esse custo/despesa como variável. Do contrário, se um 

número maior ou menor de alunos não influencia na variabilidade dos custos e/ou despesas, 

esses gastos serão classificados como fixos. Lembrando que, a classificação está restrita e 

limitada às informações que foram disponibilizadas ao pesquisador. Relacionado a isto, faz-se 

mister esclarecer a classificação dos gastos da Figura 5 conforme relação abaixo: 

 Salários Administrativos e Aprendizes: o valor de R$ 71.781,91 e R$ 3.264,06 foram 

classificados como “despesa fixa” pois, a quantidade de funcionários dessa área não irá 

variar, na grande maioria das vezes, de acordo com a quantidade de alunos; 

 Salários dos Docentes: o valor de R$ 204.211,09 foi classificado como “custo variável”, 

pois os professores irão variar de acordo com a quantidade de alunos. Quanto mais alunos 

a IES tiver, mais professores serão necessários para atender a crescente demanda. 

 Férias: Esse valor foi classificado como “custo variável”, pois se refere a valor pago 

relativo às férias de um professor; 

 Impostos e Contribuições: o valor desse item, que soma um total de R$ 203.588,59 foi 

classificado parte como custo/despesa fixa, parte como custo/despesa variável (FIGURA 

6); 
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Figura 6 – Especificação dos Impostos e Contribuições 

Impostos e Contribuições (Fixos e Variáveis) 

Itens 
Custos e Despesas 

Fixas (R$) 

Custos e Despesas 

Variáveis (R$) 

FGTS Pessoal Administrativo - 26% 9.625,00 

 

FGTS Docentes - 74% 

 

27.394,59 

INSS Pessoal Administrativo - 26% 40.181,70 

 

INSS Docentes - 74% 

 

114.363,30 

PIS 

 

4.510,00 

IRRF   7.514,00 

TOTAL 49.806,70 153.781,89 

TOTAL FIXO + VARIÁVEL   203.588,59 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Percebe-se que, os impostos e contribuições foram rateados proporcionalmente ao 

total do pessoal da IES, dividido em administrativo e docente. O pessoal da área administrativa 

representam 26% e os professores representam 74%. Logo, de um total de R$ 275.993,00, 26% 

equivale a custo/despesa fixa e 74% equivale a custo/despesa variável. Aplicando esses 

percentuais aos impostos e contribuições incidentes sobre pessoal (administrativo e docente), 

chega-se aos valores que foram classificados como custos/despesas fixas relativas ao pessoal da 

área administrativa, onde FGTS representa R$ 9.625,00 e INSS representa R$ 40.181,70. Já em 

relação à parcela variável, tem-se de FGTS o valor de R$ 27.394,59 e INSS igual a R$ 

114.363,30 que estão relacionados aos docentes. Os valores do PIS e do IRRF em mais de 80% 

relacionam-se com os professores, portanto “custos variáveis”. 

 Pensão Alimentícia: o valor de R$ 862,00 equivale a valor pago que está relacionado a 

um docente, portanto “custo variável”; 

 Adiantamento 13º Salário: esse item também teve que ser dividido, pois, parte desse 

adiantamento foi concedido a docente e parte ao pessoal administrativo. O valor de R$ 
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14.660,90 está relacionado a adiantamento de 13º salário concedido ao pessoal da área 

administrativa, portanto “despesa fixa”. O valor de R$ 2.418,10 refere-se a adiantamento 

de 13º salário concedido à docentes, logo, “custo variável”. 

 Empréstimo Consignado/Adiantamento Salarial: mais de 85% do valor de R$ 8.800,00 

está relacionado a empréstimos e/ou adiantamentos que foram concedidos ao pessoal do 

administrativo. Diante disso esse valor foi classificado como “despesa fixa”; 

 Refeição: esse item refere-se aos vale-alimentação do pessoal do administrativo, onde o 

valor de R$ 19.000,00 classifica-se como “despesa fixa”; 

 Recisões/Acordos/Dep. Judicial: o valor de R$ 25.600,00 faz referência a situações que 

em mais de 80% dos casos estão relacionadas ou aos alunos ou aos docentes, por isso 

classificam-se como “custos variáveis”; 

 Tributos (Prestação de Serviços Diversos) e Serviços Prestados: os valores de R$ 

13.360,00 e R$ 4.160,00 relacionados aos dois itens respectivamente, referem-se mais de 

90% a cursos, compra de materiais, mobiliário etc. relacionados aos alunos a dinâmica da 

atividade acadêmica diretamente relacionada aos mesmos, por isso foram classificados 

como custos/despesas fixas. 

Os demais gastos contidos na figura 5 foram classificados como “fixos” pelo mesmo 

raciocínio anteriormente citado, ou seja, não estão diretamente relacionados, no que tange a sua 

variabilidade, ao aumento ou diminuição da quantidade de alunos na IES. 

Pode-se dizer que, a figura 5 é a figura base da pesquisa, pois é a partir dela que serão 

efetuados os rateios dos custos e despesas e utilizados para a mensuração da MC, PE e GAO. 

Para o atendimento da sequencia de aplicabilidade do método proposto abaixo far-se-á 

o detalhamento da última etapa da fase 1. 

Etapa 1.3 – Diagnóstico do Método de Distribuição dos Custos Indiretos e Diretos 

dos Cursos de Graduação da IES 

Nesse momento da pesquisa, constataram-se, baseado nos relatórios financeiros 

disponibilizados, que não eram realizadas quaisquer classificação nem distribuição de gastos por 

curso. Então, além de não ser efetuada a classificação dos gastos em fixos e variáveis (conforme 
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versa a seção anterior), também estes não são distribuídos por curso. Como consequência disso, 

também não existe critério de rateio, já que os gastos não são distribuídos por curso de 

graduação. 

Porém, com relação ao método utilizado, detectou-se, por meio de entrevistas 

informais (não estruturadas) com os gestores administrativos que provavelmente é utilizado o 

método de custeio por absorção, já que como não são feitas as classificações dos gastos em fixos 

e variáveis, no momento de mensurar esses gastos entram todos, tanto os fixos como os 

variáveis, característica do método supracitado. 

Fase 2 – Desenvolvimento do Método 

Etapa 2.1 – Classificação dos Custos e Despesas quanto a sua Variabilidade 

Na presente etapa detectou-se inexistência de controles financeiros por curso. Como a 

IES não possui distribuição de gastos para cada área através de centros de custos e orçamento, 

fica difícil mensurar o comportamento dos custos e despesas em relação a cada um dos aos oito 

cursos de graduação e adequada distribuição relacionando a suas necessidades individuais. Isso 

poderia ser um problema para o estudo. Porém, ao entrevistar os coordenadores de cada curso e 

gestores acadêmicos, objeto desta etapa, percebeu-se que não existe grande diferença com 

relação as necessidades individuais por curso, já que os mesmos utilizam laboratórios, 

bibliotecas e demais recursos disponíveis na IES numa proporcionalidade bastante equivalente.   

Em virtude disso, optou-se por efetuar a distribuição dos gastos por curso de 

graduação através da escolha do critério de rateio que mais se adequasse a essa situação. A partir 

daí, percebeu-se que, seria razoável mensurar as receitas geradas por curso (FIGURA 7). 
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Figura 7 – Receita Mensal por Curso de Graduação 

Receita de Mensalidades por Curso 

Cursos 
Mensalidade 

(R$) 
Nº de Alunos Total Mês (R$) 

Administração 510,00 514  262.140,00 

Ciências Contábeis 510,00 668 340.680,00 

Direito 995,00 407 404.965,00 

Jornalismo 480,00 304 145.920,00 

Pedagogia 384,00 256  98.304,00 

Publicidade e Propaganda 480,00 440 211.200,00 

Serviço Social 465,00 751 349.215,00 

Turismo 465,00 112 52.080,00 

TOTAL R$ 4.289,00 3452 R$ 1.864.504,00 

              Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

 Diante do que retrata a Figura 7, pode-se notar que existe uma variabilidade com 

relação às receitas quando há junção de valor da mensalidade e quantidade de alunos 

matriculados por curso. Vale resaltar que, o valor das mensalidades expostas na referida figura 

equivalem a 20 créditos por semestre (que é o normal e o indicado para ser cursado pelo aluno, 

independente do curso). Esses 20 créditos quando divididos mensalmente produzirão o valor das 

mensalidades supracitadas. 

Voltando ao comparativo entre valor da mensalidade versus número de alunos por 

curso, observa-se que, existem cursos que possuem uma quantidade de alunos menor, porém 

estes se destacam pelo valor da mensalidade. Já outros, possuem uma quantidade maior de 

alunos, porém a sua mensalidade é menor. O impacto disso é que nem sempre o curso que tem a 

maior quantidade de alunos será o que retribuirá para a IES maiores receitas. Com relação aos 

cursos com maiores e menores receitas podem ser visualizados melhor na Figura 8 abaixo.  
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Figura 8 – Receita por Mensal por Curso 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Figura 8 mostra as receitas mensais por curso, destacando-se o curso de Direito com 

uma receita mensal de R$ 404.965,00. Esse não é o que possui o maior número de alunos 

matriculados, contudo é o que tem o maior valor de mensalidade. Já o curso de Serviço Social 

fica em segundo ligar no ranking destacando-se pela quantidade de alunos matriculados, que 

segundo a Figura 7 é o que possui maior quantidade de alunos, 751, e por isso gera uma receita 

mensal de R$ 349.215,00.  

Assim a decisão estratégica para gerir os custos nessa situação foi, após a mensuração 

das receitas referentes a um mês para cada curso de graduação proceder o cálculo de quanto 

percentualmente representa a capacidade de gerar receitas em cada um dos oitos cursos, tanto no 

que diz respeito a mensalidade por aluno, como quantidade de alunos e por fim as receitas totais 

por curso no mês. Após esses testes e a descoberta dos referidos valores, o pesquisador cuidou de 

eleger qual desses percentuais deveria ser utilizado para distribuição dos gastos, ou seja, dentro 

da visão de gestão estratégica de custos, qual seria o mais adequado ao contexto (FIGURA 9). 

Figura 9 – Percentual de Receitas (Mensalidade/Nº de Alunos/Receita) 
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Percentual de Receita em Relação a Mensalidade/Nº de Alunos/Receita Total (Mês) 

Cursos 
Mensalidade 

(R$) 

Percentual 

Mensalidade 

por Aluno (%) 

Nº de 

Alunos 

Percentual 

Quantidade de 

Alunos por 

Curso (%) 

Total Mês (R$) 

Percentual 

Receita Mês por 

Curso (%) 

Administração 510,00 12 514 15 262.140,00 14 

Ciências Contábeis 510,00 12 668 19 340.680,00 18 

Direito 995,00 23 407 12 404.965,00 22 

Jornalismo 480,00 11 304 9 145.920,00 8 

Pedagogia 384,00 9 256 7 98.304,00 5 

Publicidade e 

Propaganda 
480,00 11 440 13 211.200,00 11 

Serviço Social 465,00 11 751 22 349.215,00 19 

Turismo 465,00 11 112 3 52.080,00 3 

TOTAL R$ 4.289,00 100% 3452 100% R$ 1.864.504,00 100% 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Figura 9 vislumbra os percentuais de representação relativos à receita unitária, ou 

seja, valor da mensalidade por aluno, quantidade de aluno por curso e receita total mês. Diante 

dessas três possibilidades, e baseado na influência que a quantidade de alunos acaba tendo na 

receita mensal, parece mais prudente realizar a distribuição dos gastos por sua 

proporcionalidade. Quem tem uma maior receita mensal é justo que pague uma maior parcela 

relativa aos gastos da IES. Após a escolha do critério de rateio mais adequado, ou seja, 

percentual de receita total mês, aplicaram-se esses percentuais para ratear todos os gastos da IES. 

A figura 10 retrata a situação de percentuais que serão aplicados aos gastos variáveis. 
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 Figura 10 – Percentual de Receita por Curso 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Observando os percentuais mostrados na figura 10, inicialmente, foram distribuídos os 

custos/despesas variáveis proporcionalmente às receitas mensais de cada curso. Com isso, foram 

atribuídos a cada curso o encargo de se responsabilizar por uma quantidade de custos/despesas 

variáveis proporcionais a sua receita mensal (FIGURA 11). 
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Figura 11 – Rateio dos Custos/Despesas Variáveis por Curso 

Critério de Rateio - Percentual de Receita Mês por Curso 

Cursos Total Mês (R$) 

Percentual 

Receita Mês 

por Curso (%) 

Rateio dos Custos 

e Despesas 

Variáveis (R$) 

Administração 262.140,00 14 57.466,54 

Ciências Contábeis 340.680,00 18 74.684,15 

Direito 404.965,00 22 88.776,76 

Jornalismo 145.920,00 8 31.988,70 

Pedagogia  98.304,00 5 21.550,28 

Publicidade e Propaganda 211.200,00 11 46.299,44 

Serviço Social 349.215,00 19 76.555,20 

Turismo 52.080,00 3 11.417,02 

TOTAL R$ 1.864.504,00 100% R$ 408.738,08 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Observou-se que, dos oito cursos de graduação estudados, os cursos de Direito e 

Serviço Social ficaram com os maiores percentuais de rateio, 22% e 19% respectivamente. O 

curso de Direito destaca-se pelo maior valor de mensalidade, e o curso de Serviço Social pela 

maior quantidade de alunos. Já os cursos de Pedagogia e Turismo contribuirão com os menores 

percentuais para cobertura dos gastos variáveis, 5% e 3% respectivamente. Nesse caso, o curso 

de Turismo apesar de não ser o que possui o menor valor de mensalidade, fica em desvantagem 

em relação a quantidade de alunos, a menor da IES no que diz respeito aos cursos de graduação. 

Já o curso de Pedagogia, apesar de não ser o que possui a menor quantidade de alunos, é o curso 

mais “barato”. Visualiza-se essa situação melhor na Figura 12 abaixo. 

 

 

 



83 

 

 

Figura 12 – Parcelas de Custos/Despesas Variáveis Distribuídas por Curso 

    

   Fonte: Elaborado pelo Autor. 

O figura 12 deixa clara a responsabilidade de cobertura que cada curso tem com os 

gastos variáveis. Porém, para proceder ao cálculo da MC, primeira ferramenta utilizada, precisa-

se saber o valor dos custos/despesas variáveis não somente por curso, mas, sobretudo, por 

unidade. E são esses valores que serão mostrados pela próxima figura da pesquisa (FIGURA 13). 
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Figura 13 – Rateio dos Custos/Despesas Variáveis por Curso/Unidade  

Rateio dos Custos e Despesas Variáveis por Unidade 

Cursos 

Custos e Despesas 

Variáveis por 

Curso (R$) 

Nº de Alunos 

por Curso 

Rateio por 

Unidade (R$) 

Administração 57.466,54 514 111,80 

Ciências Contábeis 74.684,15 668 111,80 

Direito 88.776,76 407 218,12 

Jornalismo 31.988,70 304 105,23 

Pedagogia 21.550,28 256 84,18 

Publicidade e Propaganda 46.299,44 440 105,23 

Serviço Social 76.555,20 751 101,94 

Turismo 11.417,02 112        101,94 

TOTAL R$ 408.738,08 3452 R$ 940,24 

             Fonte: Elaborada pelo Autor 

É de fundamental importância a figura acima descrita em virtude de a mesma ser a 

base para o cálculo das Margens de Contribuição Unitária de cada um dos oito cursos. Além 

disso, o rateio por unidade mostra quanto cada aluno deve pagar, no mínimo para cobrir todos os 

gastos variáveis, ou, ou melhor, as mensalidades não poderiam ser inferiores aos valores 

supracitados, do contrário a IES estaria fatalmente incorrendo em prejuízo. Vejamos na Figura 

abaixo a variabilidade dos cursos com relação ao rateio dos gastos variáveis. 
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Figura 14 – Parcelas de Custos/Despesas Variáveis Distribuídas por Curso/Unitária 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Analisando a figura acima, o curso de Direito ficou com a maior parcela de gastos 

variáveis unitários. Esse resultado é esperado, já que a mensalidade do mesmo também é a 

maior. O curso de Pedagogia foi o que ficou com a menor parcela, resultado também esperado 

pois ele é o mais “barato”. 

Na seqüência de aplicação do método proposto para completar a distribuição de todos 

os gastos da IES, estão faltando o comportamento dos gastos fixos, ou seja, custos e despesas 

fixas. Para isso, utilizou-se o mesmo critério de rateio aplicado para distribuição dos 

custos/despesas variáveis quais seja, o percentual de receitas mensais por curso, de acordo com 

figura 14 supracitado. Abaixo segue a distribuição dos gastos fixos (FIGURA 15). 
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Figura 15 – Rateio dos Custos/Despesas Fixas por Curso 

Critério de Rateio - Percentual de Receita Mês por Curso 

Cursos 
Total Receita 

Mês (R$) 

Percentual 

Receita Mês 

por Curso 

(%) 

Rateio dos 

Custos e 

Despesas Fixas 

(R$) 

Administração 262.140,00 14 75.663,97 

Ciências Contábeis 340.680,00 18 98.333,72 

Direito 404.965,00 22 116.888,91 

Jornalismo 145.920,00 8 42.118,28 

Pedagogia 98.304,00 5 28.374,42 

Publicidade e Propaganda 211.200,00 11 60.960,67 

Serviço Social 349.215,00 19 100.797,26 

Turismo 52.080,00 3 15.032,35 

TOTAL 1.864.504,00 100% 538.169,57 

 Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Aplicando-se o mesmo critério de rateio efetuado para distribuir os gastos variáveis, 

agora aplicado aos fixos percebe-se que a dinâmica permaneceu a mesma. Os cursos que tem 

maiores receitas contribuirão mais na cobertura dos gastos fixos. Os cursos que possuem 

menores receitas contribuirão menos para a cobertura desses mesmos gastos. Abaixo o figura 16 

mostra a fatia de gastos fixos por curso. 
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Figura 16 – Parcelas de Custos e Despesas Fixas Distribuídas por Curso 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A partir do figura 16 nota-se a responsabilidade que cada curso tem de cobertura dos 

gastos fixos.  

Ainda na etapa 2.1 foram realizadas entrevistas informais (não estruturadas) com os 

gestores de cada curso de graduação (coordenadores), gestor acadêmico, gestora de planejamento 

de avaliação/pós-graduação e diretor para verificar a participação deles no processo de gestão 

dos gastos de cada curso. Como relatado anteriormente, a IES não possuía controle de gastos por 

curso, nem tampouco a gestão estratégica desses gastos por curso.  

Diante dessa situação, os coordenadores de curso relataram que não participam existe 

uma gestão estratégica estruturada por curso de graduação, no que tange a direcionamento de 

gastos. Todos acharam a ideia de uma gestão participativa interessante, bem como a gestão 

estratégica de gastos por curso. Além disso, a maioria relata a necessidade de se trabalhar com 

orçamento, pois cada curso já saberia quanto poderia dispor em reais para investir em seus 

respectivos cursos. Como os relatos foram muito convergentes, segue abaixo os dois que mais 

chamaram atenção: 
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Coordenação Serviço Social – “É muito interessante sim uma gestão participativa, 

principalmente no que diz respeito aos gastos da IES. Seria muito interessante também que a IES 

trabalhasse com orçamento por curso, já que seria mais adequado para que os coordenadores 

pudessem se programar de acordo com a quantia disponibilizada para eles. No caso do Serviço 

Social, como é o curso que possui a maior quantidade de alunos, o mesmo possui necessidades 

muito peculiares, como por exemplo, no caso de realização de palestras seria necessário alugar 

um espaço, já que o auditório da IES tem capacidade para 250 pessoas, e o nosso curso possui 

uma média de 700 alunos. A gestão estratégica é muitíssimo interessante, mas não 

necessariamente o curso que possui maior quantidade de alunos deverá ficar com um maior 

orçamento, já que cada curso possui necessidades muito peculiares” (Professora Eliane de 

Carvalho).    

Gestão Acadêmica – “Seria deveras importante um controle detalhado de gastos por 

curso sim. Isso incentivaria a cada coordenador a fazer um planejamento detalhado de seus 

eventos e necessidades específicas. Não que eles não façam, porém em se trabalhando com 

orçamentos por curso, dentro dos projetos cada coordenador já teria uma boa noção de como 

direcionar seus eventos e atividades. Contudo, não existe uma diferença grande de gastos por 

curso, pois o que são utilizados a título de ferramentas que a IES oferece, são equivalentes. 

Apesar de existir um planejamento de gastos, mas quando o coordenador efetiva seus projetos 

ele valoras as atividades que serão realizadas através do projeto sem saber se o mesmo será ou 

não aprovado pela gestão acadêmica e direção. Concluo enfatizando a importância de controle de 

gastos por curso e gestão estratégica de gastos e receitas também por curso” (Professor Marcos 

Antônio). 

Os relatos acima comprovam as observações feitas anteriormente, principalmente a partir 

da etapa 1.2 de que a IES não possui controle de gastos por curso e que não há participação dos 

coordenadores com relação gestão estratégica de gastos. A nível de gestão acadêmica, gestão de 

planejamento e avaliação/pós-graduação e direção existe uma participação ativa no 

direcionamento dos investimento, porém, mesmo nesse nível, além de não haver controle 

detalhado de gastos (custos e despesas fixas e variáveis por curso), também até o presente não 

existe uma gestão estratégica de gastos.  
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A partir desses relatos e de posse de todos os dados colhidos e tratados até o presente, 

proceder-se-á a determinação da Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio por Curso, 

conforme a próxima etapa do estudo. 

Etapa 2.2 - Determinação da MC e PE por Curso de Graduação 

A presente etapa ocupou-se em determinar, baseada nos dados colhidos e tratados 

anteriormente, em determinar a Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio para cada um dos 

oito cursos de graduação objetos do estudo. 

Inicialmente procurou-se identificar a MC de cada curso. Para isso, utilizaram-se os 

dados preço de venda (valor da mensalidade) e custos e despesas variáveis. Decidiu-se em 

princípio realizar a mensuração da MC por unidade (FIGURA 17). 

Figura 17 – Margem de Contribuição Unitária 

MC por Curso – Unitária 

Cursos 

Custos e 

Despesas 

Variáveis por 

Unidade (R$) 

Mensalidade 

(R$) 

MC 

UNITÁRIA 

(R$) 

Administração 111,80 510,00 398,20 

Ciências Contábeis 111,80 510,00 398,20 

Direito 218,12 995,00 776,88 

Jornalismo 105,23  480,00 374,77 

Pedagogia 84,18 384,00 299,82 

Publicidade e Propaganda 105,23 480,00 374,77 

Serviço Social 101,94 465,00 363,06 

Turismo 101,94 465,00 363,06 

TOTAL 940,24 4.289,00 3.348,76 

                                  Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A figura supracitada mostra que todos os cursos conseguem cobrir os seus gastos 

variáveis e que ainda contribuem para a cobertura dos gastos fixos. A figura 18 mostra as 

maiores e menores fatias unitárias por curso. 

Figura 18 – Margem de Contribuição Unitária por Curso 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor.  

 

Destacam-se como maiores e menores MC unitárias, conforme o figura 18 os cursos 

de Direito e Pedagogia respectivamente. Essa perspectiva vislumbra valores unitários, ou seja, 

quanto cada aluno com o pagamento de sua mensalidade contribui com a IES para a cobertura 

dos gastos variáveis e, ainda, quanto sobra da mensalidade de cada aluno para o pagamento dos 

gastos fixos.  

De acordo com o estudo nota-se que dos oito cursos, um se destaca de uma forma 

desproporcional em relação aos demais, o curso de Direito. Os demais mantêm uma MC muito 

parecida, quase um equilíbrio entre elas, que gira em torno de R$ 299,82 e R$ 398,20.  

Os segundos lugares, no que diz respeito a MC que são os cursos de Administração e 

Ciências Contábeis chegam a ser menores em torno de 51% do primeiro lugar no ranking. O 

diferencial para que isso ocorra é o valor da mensalidade do curso de Direito que é em torno de 
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exatamente 51% maior do que a dos dois cursos supracitados, segundos lugares no ranking de 

maiores MC. 

Provavelmente, essa situação seja assim por uma maior procura pelo curso de Direito, 

e por isso a IES tenha a possibilidade de valorizar o curso, aumentando a sua mensalidade. 

Porém, para carregar o estudo de consistência e precisão, achou-se pertinente fazer um 

comparativo com a MC total, ou seja, quanto cada curso contribui na sua totalidade (FIGURA 

19). 

Figura 19 – Margem de Contribuição Total 

MC por Curso - Total (R$) 

Cursos 

MC 

UNITÁRIA 

(R$) 

Nº de 

Alunos por 

Curso 

MC TOTAL 

(R$) 

Administração 398,20 514 204.673,46 

Ciências Contábeis 398,20 668 265.995,85 

Direito 776,88 407 316.188,24 

Jornalismo 374,77 304 113.931,30 

Pedagogia 299,82 256 76.753,72 

Publicidade e Propaganda 374,77 440 164.900,56 

Serviço Social 363,06 751  272.659,80 

Turismo 363,06 112 40.662,98 

TOTAL 3.348,76 3452  1.455.765,92 

                Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Nessa segunda situação, conforme a figura 19 o contexto muda um pouco. O curso de 

Direito continua sendo o que apresenta maior margem de contribuição, porém ao invés dos 

cursos de Administração e Ciências Contábeis, agora o que assumiu o segundo lugar no ranking 
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foi o curso de Serviço Social. Isso se deve a maior quantidade de alunos que o curso possui 

(FIGURA 20). 

Figura 20 – Margem de Contribuição Total por Curso 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Vale ressaltar que, esses números totais expostos através da figura 20 são valiosos para 

oferecer à gestão estratégica de custos qual o curso terá maior valor total mensal para contribuir 

com a cobertura dos gastos fixos.  

O próximo elemento do estudo será o PE em unidades e em percentuais, e para isso 

serão utilizadas as MC unitárias expostas na figura 17. O propósito dessa fase é conhecer 

quantos alunos cada curso precisa para atingir o equilíbrio, não incorrendo assim em prejuízo. 

Em suma, qual a quantidade de alunos para cada um dos oito cursos de graduação necessários 

para que todos os gastos da IES estejam pagos. Acima disso a IES incorrerá em lucro, abaixo 

disso em prejuízo. 

Esses dados da pesquisa são fundamentais podendo ser muito úteis para direcionar 

várias decisões da IES, tais como quantidade mínima de alunos que cada curso deve ter para 

funcionar, quais as possibilidades do atingimento dessas quantidades de alunos de acordo com a 
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demanda local, quais as possibilidades de aumentar ou diminuir o valor das mensalidades para 

aperfeiçoar o atingimento dessas quantidades de alunos, dentre outras. 

Apresentar-se-á a seguir, conforme sequencia do método utilizado, os Pontos de 

Equilíbrio por curso de graduação (FIGURA 21). 

Figura 21 – Ponto de Equilíbrio em Unidades (Nº de Alunos) e em Percentual 

PE por Curso 

Cursos 
C/D Variáveis por 

Unidade (R$) 

Mensalidade 

(R$) 

MC 

UNITÁRIA 

(R$) 

Custos e 

Despesas Fixas 

(R$) 

PE (em 

unidades) 

PE (em 

percentual) 

Administração 111,80 510,00 398,20 75.663,97 190 15 

Ciências Contábeis 111,80 510,00 398,20 98.333,72 247 19 

Direito 218,12 995,00 776,88 116.888,91 150 12 

Jornalismo 105,23 480,00 374,77 42.118,28 112 9 

Pedagogia 84,18 384,00 299,82 28.374,42 95 7 

Publicidade e 

Propaganda 
105,23 480,00 374,77 60.960,67 163 13 

Serviço Social 101,94 465,00 363,06 100.797,26 278 22 

Turismo 101,94 465,00 363,06 15.032,35 41 3 

TOTAL 940,24 4.289,00 3.348,76 538.169,57 1276 100 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

Acima se tem, através da figura 21, uma situação que retrata a quantidade de alunos 

necessárias por curso para que a IES não incorra em lucro, mas também não trabalhe no prejuízo. 

Então, cada um dos oitos cursos deve ter necessariamente essas quantidades mínimas de alunos, 

do contrário a IES corre o risco de ter prejuízo. 

Mas, esclarece-se que, em um dos cursos não atingindo essa quantidade mínima ainda 

pode-se compensar com uma maior quantidade em outro curso. Portanto, a falta de atingimento 
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da quantidade de alunos em um curso pode ser coberta pela superação do atingimento de alunos 

em outro curso.  

Isso requer um controle detalhado e minucioso pela gestão estratégica de custos para 

decisões importantes tais como, quando permanecer com o funcionamento de um curso mesmo 

quando do seu não atingimento do PE, e quando descontinuá-lo? Ou ainda, a necessidade de 

deixar um curso ainda em funcionamento sendo este mantido por outros cursos? 

Esses questionamentos devem ser feitos e refletidos acerca dos oito cursos, mas, 

sobretudo os resultados encontrados também mostram quais os cursos que precisam de mais e 

menos alunos para o atingimento do PE da IES. As figuras 22 e 23 seguintes mostrarão qual a 

colaboração em quantidades e em percentual de alunos por curso para que o PE seja atingido. 

Figura 22 – PE por Curso em Quantidade de Alunos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

É importante ressaltar, para que a IES atinja o PE, são necessários 2.276 alunos 

matriculados, que equivale a soma de todas as fatias da pizza da figura 22. Porém esses valores 

fora, distribuídos proporcionalmente as receitas geradas por cada curso. Diante disso e 

analisando os resultados sabe-se que serão necessários, por exemplo, 163 alunos no curso de 

Publicidade e Propaganda para que o mesmo consiga arcar com a parcela de gasto fixo que lhe 

foi atribuída. Assim também acontecerá para todos os demais cursos. Abaixo o figura 23 retrata 

os mesmos resultados porém em percentual. 
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Figura 23 – PE por Curso em Percentual 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Diante do exposto, explica-se um detalhe importante mostrado claramente pela figura 

23, que é o atingimento do PE percentualmente por curso. É essencial notar a relação 

inversamente proporcional que a MC e o PE possuem. Observa-se diante disso, por exemplo, 

que, teoricamente como o curso de Direito possui maior receita, foi-lhe atribuído uma maior fatia 

de gastos fixos (veja figura 15). Porém, diante da maior MC que o referido curso possui (veja 

figura 17), será necessária uma menor quantidade de alunos para que seu PE seja atingido, já que 

o mesmo “ganha” mais por aluno, unitariamente. Contudo, outras variáveis também 

influenciarão nessas quantidades. Sobre isso, indispensável faz-se a explicação do maior e menor 

percentual mostrado pela figura 23.  

O curso de Serviço Social, por exemplo, é o que precisa de maior quantidade de 

alunos para cobrir os gastos fixos que lhe foram responsabilizados. Os 278 alunos (figura 22) ou 

o percentual alto de 22% (figura 23) explica-se, pois, apesar desse curso não possuir a menor 

MC unitária, uma grande fatia de gastos fixos lhe foi atribuída como consequência do seu alto 

numero de alunos matriculados, que geram como consequência, uma alta receita total. Como PE 

é diretamente proporcional a gastos fixos, altos gastos fixos podem gerar alta quantidade de 

alunos necessários para seu atingimento.  
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Com relação ao curso de Turismo, a menor quantidade de alunos necessários para 

cobertura dos gastos fixos que lhe foram atribuídos, 41 alunos (figura 22), e um percentual de 

3% (figura 23), justifica-se o seu baixo PE em virtude de ter sido o curso com menor 

responsabilidade de cobertura de gastos fixos (figura 15) apesar de não ter sido também a menor 

MC unitária. O mesmo raciocínio aplica-se para os demais. 

Todos os dados até agora explanados e tratados através das ferramentas MC e PE 

devem servir de base para a definição de uma ferramenta que possa colaborar com a geração de 

riqueza da IES. Sobre isso versa a próxima e última etapa dessa segunda fase do estudo. 

Etapa 2.3 – Definição de uma ferramenta que contribua para a tomada de 

decisão em termos de maximização de riqueza da IES 

Nessa etapa procurou-se identificar como é possível maximizar a geração de riquezas 

por curso de graduação, através da utilização da gestão estratégica de custos. Optou-se por 

utilizar as ferramentas MC e PE por curso de graduação como elementos contributivos na 

maximização de riquezas. A definição da ferramenta deu-se a partir da utilização da MC e PE, 

porém, não somente pela sua simples aplicabilidade, mas, sobretudo, na análise detalhada de 

cada elemento que influenciará para o aumento da riqueza que cada curso pode gerar. 

Diante disso, baseado na MC, a ferramenta sugerida será o aprimoramento das 

ferramentas já existentes para uma melhor aplicabilidade destas, gerando assim a maximização 

do ganho por curso. Abaixo, segue sugestão para a melhor utilização da MC. 

MCu= PVu – CDvu 

Onde; 

MCu – Margem de Contribuição Unitária 

PVu – Preço de Venda Unitário 

CDvu – Custos e Despesas Variáveis por Unidade   

A ferramenta poderá ser mais bem utilizada se a IES conseguir minimizar os gastos 

variáveis, ou seja, diminuir os custos e despesas variáveis e aumentar o preço de venda (que 

equivale ao valor da mensalidade) para cada curso. 
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Com relação ao PE, para o desenvolvimento de sua melhor utilização existem duas 

possibilidades. A primeira delas é uma consequência da MC. Ao aplicar a sugestão 

anteriormente citada com relação a MC, isso terá um impacto extremamente positivo, se a IES 

conseguir permanecer estável com relação aos seus gastos fixos. 

Logo, ao conseguir aumentar a MCu por curso, permanecendo com os mesmo gastos 

fixos atribuídos a eles, serão necessárias menos alunos para o atingimento do PE, impactando 

assim em mais rápido atingimento de lucro, que é o que gerará riqueza para a Instituição. 

Caso a IES não consiga aplicar a melhoria relacionada à MCu sugerida anteriormente, 

poderá a mesma empenhar-se para minimizar os gastos fixos mantidos pela Instituição. Assim, 

como esses gastos são diretamente proporcionais ao PE, quanto menores os gastos fixos 

mantidos pela IES, menos alunos serão necessários para mantê-la no equilíbrio, cobrindo assim 

os seus gastos com menor quantidade de alunos, chegando consequentemente, mais rapidamente 

a geração de lucros, consequentemente, riquezas para IES. 

Diante do exposto, segue a pesquisa para a fase 3 que propõe-se a geração de um 

método de análise de desempenho baseado na MC e PE. 

Fase 3 - Gerar um método de análises de desempenho com base na MC e PE 

A referida fase em princípio se propôs a trabalhar coma elasticidade dos gastos fixos 

(custos e despesas fixas) relacionando-os aos variáveis como elemento de maior geração de 

riqueza por curso. Porém, no decorrer da pesquisa, detectou-se que a IES trabalha com gastos 

fixos de difícil minimização, pois fazem parte da manutenção para as operações normais da 

mesma, com pouquíssimos valores que poderiam ser elastecidos.  Em virtude disso, decidiu-se 

por aprimorar não mais a minimização de gastos fixos, mas, optou-se por trabalhar a elasticidade 

das vendas, aplicando diretamente o estudo do grau de alavancagem operacional (GAO). Os 

graus de alavancagem financeira e combinada não foram possíveis de serem projetadas por falta 

de disponibilização de dados. 

O estudo segue com as projeções de resultados por curso vislumbrando projeções para 

mais e para menos em 20% nas vendas. Ao final do estudo, proceder-se-á uma visão geral da IES 

no que tange a resultados gerais, com a mesma elasticidade aplicada para cada um dos oito 

cursos individualizadamente. 
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Inicia-se com o curso de Administração. Abaixo a projeção do GAO e ele relacionado 

(FIGURA 24). 

Figura 24 – GAO do Curso de Administração 

GAO – Administração 

DESCRIÇÃO 

RECEITA 

MENSAL EM 

R$ 

AUMENTO NA 

RECEITA EM 

20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 20% 

RECEITA OPERACIONAL 262.140,00 314.568,00 209.712,00 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 57.466,54 68.959,85 45.973,23 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 204.673,46 245.608,15 163.738,77 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 75.663,97 75.663,97 75.663,97 

(=) RESULTADO OPERACIONAL     

(LAJIDA) 
R$ 129.009,49 R$ 169.944,18 R$ 88.074,80 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

Ao projetar os resultados do curso de Administração, percebe-se que, um aumento de 

20% nas vendas, ou uma diminuição nesse mesmo percentual provocará um aumento ou 

diminuição nos resultados operacionais de 32%. Isso significa que, aumentando as vendas em 

20%, a IES possui uma capacidade de alavancagem operacional de 1,6. Nessa situação a IES 

teria duas opções para conseguir esses percentuais que seriam o aumento na quantidade de 

alunos desse curso, ou um aumento na mensalidade. Sendo assim, precisa-se nesse momento 

verificar as possibilidades dentro do contexto local em que o curso se encontra, ou seja, se existe 

uma capacidade local que propicia aumentar a quantidade de alunos de 514 para 
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aproximadamente 617 alunos, ou se seria mais viável, em virtude de uma análise local, aumentar 

a mensalidade de R$ 510,00 para R$ 612,00. 

É interessante esclarecer que, como o GAO foi projetado igualmente para a IES de 

uma forma geral, individualmente todos os cursos terão o mesmo GAO inicialmente encontrado 

para o curso de Administração, ou seja, 1,6. Porém, existirão alterações nas quantidades de 

alunos e valor de mensalidades que poderão ser melhores ou piores. Isso dependerá da aceitação 

local, levando em consideração nesse momento, principalmente, fatores externos. A seguir, 

figura que mostrará a mesma situação para o curso de Ciências Contábeis (FIGURA 25). 

 

 Figura 25 – GAO do Curso de Ciências Contábeis 

GAO - Ciências Contábeis 

DESCRIÇÃO 

RECEITA 

MENSAL EM 

R$ 

AUMENTO NA 

RECEITA EM 

20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 20% 

RECEITA OPERACIONAL      340.680,00 408.816,00 272.544,00 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 74.684,15  89.620,98 59.747,32 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 265.995,85 319.195,02 212.796,68 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 98.333,72 98.333,72 98.333,72 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 

(LAJIDA) 
167.662,14 220.861,31 114.462,97 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Como anteriormente explicado, o GAO do curso de Ciências Contábeis é idêntico ao 

curso de Administração. Isso também acontecerá nos demais cursos. O que irá diferir será os 

quantitativos de alunos e valor da mensalidade em reais e a capacidade que cada curso tem de 

elastecer esses elementos. 

No referido curso, se a IES aumentar a quantidade de alunos de 668 para 

aproximadamente 802, ou elastecer a mensalidade de R$ 510,00 para R$ 612,00, terá seu 

resultado aumentado em 32%. A seguir, a mesma situação aplicada para o curso de Direito 

(FIGURA 26). 

 

Figura 26 – GAO do Curso de Direito 

GAO - Direito 

DESCRIÇÃO 

RECEITA 

MENSAL EM 

R$ 

AUMENTO NA 

RECEITA EM 

20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 20% 

RECEITA OPERACIONAL 404.965,00 485.958,00 323.972,00 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 88.776,76 106.532,11 71.021,40 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 316.188,24 379.425,89 252.950,60 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 116.888,91 116.888,91 116.888,91 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 

(LAJIDA) 
199.299,33 262.536,98 136.061,69 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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O mesmo raciocínio aplica-se para o Direito. Logo, um aumento na quantidade de 

alunos de 407 para aproximadamente 488 alunos ou na mensalidade de R$ 995,00 para R$ 

1.194,00 irá manter a mesma alavancagem, aumentando assim, o resultado desse curso em 32%. 

É importante lembrar que, a IES já trabalha com um valor considerável de mensalidade para este 

curso, então seria o caso de talvez optar por um aumento na quantidade de alunos. Contudo, não 

se pode sugerir com precisão, pois o contexto do curso e fatores externos locais é quem irão dar 

os sinais de como a gestão deve proceder. Na sequencia têm-se os dados de elasticidade do curso 

de jornalismo (FIGURA 27). 

Figura 27 – GAO do Curso de Jornalismo 

GAO - Jornalismo 

DESCRIÇÃO 

RECEITA 

MENSAL EM 

R$ 

AUMENTO NA 

RECEITA EM 

20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 20% 

RECEITA OPERACIONAL       145.920,00 175.104,00 116.736,00 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 31.988,70 38.386,44 25.590,96 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 113.931,30 136.717,56 91.145,04 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 42.118,28 42.118,28 42.118,28 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 

(LAJIDA) 
71.813,02 94.599,28 49.026,76 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

O curso de Jornalismo segue com o GAO de 1,6 sendo que, aumentando a quantidade 

de alunos de 304 para aproximadamente 365 alunos, ou elastecendo a mensalidade para de R$ 

480,00 para R$ 576,00, o mesmo terá um resultado operacional de 32%. O curso de pedagogia, 
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próximo a ser demonstrado continua proporcionalmente com os mesmos resultados dos demais 

(FIGURA 28). 

Figura 28 – GAO do Curso de Pedagogia 

GAO - Pedagogia 

DESCRIÇÃO 

RECEITA 

MENSAL EM 

R$ 

AUMENTO NA 

RECEITA EM 

20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 20% 

RECEITA OPERACIONAL 98.304,00 117.964,80 78.643,20 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 21.550,28 25.860,34 17.240,23 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 76.753,72 92.104,46 61.402,97 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 28.374,42 28.374,42 28.374,42 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 

(LAJIDA) 
48.379,30 63.730,04 33.028,55 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

No caso da Pedagogia, o mesmo precisa aumentar seu número de alunos de 256 para 

aproximadamente 307 alunos. O valor da mensalidade precisa ser elastecido de R$ 384,00 para 

R$ 460,80 para que cumpra sua missão de alavancar a IES em 34% dos seus resultados 

operacionais. Ao contrário do curso de Direito, a Pedagogia é o curso mais “barato” da IES. 

Diante desse fato existe a possibilidade de aumento no valor da mensalidade. No entanto, como 

já comentado para o Direito, fatores externos contribuirão melhor para as decisões em relação a 
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esse aumento projetado, pois além da concorrência, por exemplo, o perfil econômico de 

capacidade de pagamento do aluno também conta muito para essa decisão. 

A Publicidade, próximo curso do estudo estratégico de custos, de acordo com os 

números apresentados, tem igualmente duas possibilidades. Abaixo projeção da Publicidade e 

Propaganda (FIGURA 29). 

Figura 29 – GAO do Curso de Publicidade e Propaganda 

GAO - Publicidade e Propaganda 

DESCRIÇÃO 

RECEITA 

MENSAL EM 

R$ 

AUMENTO NA 

RECEITA EM 

20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 20% 

RECEITA OPERACIONAL 211.200,00 253.440,00 168.960,00 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 46.299,44 55.559,32 37.039,55 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 164.900,56 197.880,68 131.920,45 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 60.960,67 60.960,67 60.960,67 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 

(LAJIDA) 
103.939,89 136.920,01 70.959,78 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

A pesquisa mostra a possibilidade de aumento de alunos da Publicidade de 440 para 

528, ou uma mensalidade aumentada de R$480,00 para R$ 576,00. Diante dessa realidade, do 

mesmo modo, para a tomada de decisão acertada, é necessária a avaliação de fatores externos 

que deverão influenciar na capacidade do curso decidia aumentar, ou a quantidade de alunos, ou 
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o valor da mensalidade. O curso de Serviço Social, próximo objeto do estudo, tem como grande 

diferencial a quantidade de alunos (FIGURA 30). 

Figura 30 – GAO do Curso de Serviço Social 

GAO - Serviço Social 

DESCRIÇÃO 

RECEITA 

MENSAL EM 

R$ 

AUMENTO NA 

RECEITA EM 

20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 20% 

RECEITA OPERACIONAL 349.215,00 419.058,00 279.372,00 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 76.555,20 91.866,23 61.244,16 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 272.659,80 327.191,77 218.127,84 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 100.797,26 100.797,26 100.797,26 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 

(LAJIDA) 
171.862,55 226.394,51 117.330,59 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 Esse curso é o campeão em quantidade de alunos. Esse retrato do curso pode ser um 

indício de que é muito bem aceito no contexto no qual está inserido. Talvez, isso possa dar aos 

gestores sinais de que esse curso possui capacidade de elasticidade de valor de mensalidade. 

Mas, o ponto saber se existe essa possibilidade economicamente no cenário local. Então, 

segundo o mesmo raciocínio utilizado para os demais cursos, a quantidade de alunos poderá ser 

aumentada de 751 para algo em torno de 951 alunos, ou o valor da mensalidade de R$ 558,00. 
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Esse curso é o segundo no ranking de receitas geradas, perdendo somente para o curso 

de Direito. Então, pode-se ter aí uma forte desconfiança de se trabalhar de uma forma mais 

agressiva com esse curso. O oitavo e último curso será o Turismo, que mostra em quase sempre 

os menores resultados (FIGURA 31).  

Figura 31 – GAO do Curso de Turismo 

GAO - Turismo 

DESCRIÇÃO 

RECEITA 

MENSAL EM 

R$ 

AUMENTO NA 

RECEITA EM 

20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 20% 

RECEITA OPERACIONAL 52.080,00 62.496,00 41.664,00 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 11.417,02 13.700,42 9.133,62 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 40.662,98 48.795,58 32.530,38 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 15.032,35 15.032,35 15.032,35 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 

(LAJIDA) 
25.630,63 33.763,23 17.498,04 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

É o que possui a menor quantidade de alunos, por isso o que gera menores receitas 

para a IES. Em aumentando a quantidade de alunos de 112 para aproximadamente 134, ou 

trabalhando o valor da mensalidade de R$ 465,00 para R$ 558,00, pode o mesmo contribuir para 

a manutenção de uma alavancagem de 1,6 a nível de IES, impactando assim em uma receita de 

32%. 
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Porém, em virtude de ser um curso com pouca quantidade de alunos, parece ser o 

aumento no valor da mensalidade uma opção quase que inviável, já que o curso precisa de um 

atrativo para chamar mais alunos. Claro que o valor da mensalidade não é o único atrativo que 

poderá ser trabalhado por esse curso, porém, com certeza, é um fator que tem grande influencia 

no momento de trazer alunos para o curso. 

Por fim, segue visão geral da IES com relação a sua capacidade de alavancagem, 

através da figura a seguir. 

Figura 32 – Grau de Alavancagem Geral da IES 

GAO - IES 

DESCRIÇÃO (R$) 

AUMENTO NA 

RECEITA 

OPERACIONAL 

EM 20% 

DIMINUIÇÃO NA 

RECEITA EM 

20% 

RECEITA OPERACIONAL 1.864.504,00 2.237.404,80 1.491.603,20 

(-) CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 408.738,08 490.485,70 326.990,46 

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 1.455.765,92 1.746.919,10 1.164.612,74 

(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS 538.169,57 538.169,57 538.169,57 

(=) RESULTADO OPERACIONAL 

(LAJIDA) 
917.596,35 1.208.749,53 626.443,17 

        

Δ % NA RECEITA OPERACIONAL   20% -20% 

Δ % NO RESULTADO OPERACIONAL   32% -32% 

        

GAO (VARIAÇÃO RO/VARIAÇÃO RECEITA) 1,6 1,6 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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Com relação ao GAO da IES, retratado pela figura 32, têm-se a confirmação que a 

mesma possui um GAO razoável, pois ao aumentar 20% de suas vendas, a IES alavancará seus 

resultados em 32%, mostrando assim que possui bom potencial de crescimento. 

Diante de todas as observações feitas, e, principalmente, com intuito de avaliar o 

método proposto e aplicado, segue análise do método proposto na pesquisa. 

 

6.2 Análise de Aplicação do Método Proposto 

 

O método propôs-se a cumprir 3 fases e 6 etapas. A primeira fase, contendo três 

etapas, tinha características muito mais diagnósticas da situação presente na IES. Contudo, 

apesar da mesma não ter sido descaracterizada, encontrou-se alguma dificuldade em virtude da 

falta de controles internos relacionados a gestão de custos que, inicialmente pressupôs-se a sua 

existência, no entanto, alguns não eram desenvolvidos pela IES. 

Com relação à primeira fase, conseguiu-se cumprir sem maiores problemas as etapas 

1.1 e 1.2. Todavia, cabe aqui uma ressalva com relação a etapa 1.2 que, inicialmente realizaria a 

análise dos relatórios de mensuração financeira por curso, mas, diante da ausência desses 

relatórios individualizados para cada curso, procedeu-se a análise do relatório geral de 

mensuração financeira. 

Na sequencia, após o cumprimento das etapas 1.1 e 1.2, para a realização da etapa 1.3, 

houve um direcionamento um pouco diferente do esperado. A proposta inicial foi diagnosticar o 

método de distribuição dos custos indiretos e diretos, mas detectou-se ausência dessas 

distribuições. Optou-se nesse momento, diante disso, por realizar as referidas distribuições para 

dar sequencia a pesquisa com êxito. Após a finalização dessa fase, inicia-se a fase 2 realizando-

se o desenvolvimento do método proposto.  

Na primeira etapa dessa fase, 2.1, classificou-se os custos e despesas quanto a sua 

variabilidade por curso. Como inexistia qualquer distribuição de gastos, foi necessária a escolha 

de um critério de rateio para realização das distribuições de custos e despesas fixas (gastos fixos) 

e custos e despesas variáveis (gastos variáveis). Diante do cenário apresentado, escolheu-se 
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distribuir os gastos proporcionalmente às receitas geradas por cada curso. Então os gastos fixos e 

variáveis foram rateados seguindo uma relação direta ao percentual de receitas geradas por curso, 

ficando os cursos que geram maiores receitas com os maiores encargos, e os que geram menores 

receitas com os menores encargos, tanto fixos como variáveis. 

Após o cumprimento da etapa 2.1, a pesquisa deteve-se em determinar a MC e PE dos 

oito cursos de graduação atualmente existentes na IES estudada, etapa 2.2. Esta etapa foi 

fundamentalmente necessária e importante para o estudo, pois, através dela houve aplicabilidade 

das principais ferramentas trabalhadas no referencial teórico da pesquisa, e, sobretudo, o 

atingimento de dois dos três objetivos específicos inicialmente propostos. 

A última etapa dessa fase, na sequencia, etapa 2.3 define-se, através das duas 

ferramentas utilizadas na pesquisa, formas de aperfeiçoar a aplicabilidade da MC e PE na IES 

pesquisada, com intuito de maximização de riqueza. Para isso, procedeu-se a análise detalhada 

de cada elemento que compõe e influencia de forma positiva ou negativa a MC e PE. É nesse 

ponto, por exemplo, que detecta-se a difícil possibilidade em se trabalhar com elasticidade de 

gastos fixos, deparando-se com uma opção mais adequada para a IES, a elasticidade das vendas. 

Diante do exposto, é indiscutível que essa etapa determinou a geração do método objeto da 

próxima e última fase.  

Por fim, a fase 3, baseada em todos as possibilidades e impossibilidades do estudo, 

gera o método de análise de desempenho baseado na MC e PE. Para isso, utilizou-se o Grau de 

Alavancagem Operacional (GAO) para cada um dos oito cursos de graduação. A escolha de 

projeção através do GAO propôs-se em trabalhar a elasticidade das vendas por curso, projetando 

assim as situações de aumento e diminuição das vendas mensais, ou seja, aumento ou diminuição 

das mensalidades mensais. 

Entende-se, baseado em tudo que foi colhido e aplicado, e atendo-se às limitações que 

acontecem em uma pesquisa na prática quase que invariavelmente, que o método proposto foi 

aplicado com êxito, pois, diante das impossibilidades o mesmo sofreu as adequações necessárias 

para o cumprimento de cada uma das fases e etapas propostas inicialmente. 
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7 CONCLUSÃO 

7.1 Conclusões 

A presente pesquisa nasceu da necessidade que as gestões de IES privadas possuem de 

conhecer melhor seus gastos, receitas e capacidades de crescimento com bases em análise de 

resultados, baseado na aplicabilidade de duas ferramentas de gestão estratégica de custos, a MC 

e o PE. 

O desenvolvimento do método propôs-se realizar de uma forma estrutural, a 

aplicabilidade das ferramentas estratégicas que contribuíssem para um maior controle e, 

consequentemente, projeção de melhores resultados, além de descobertas de capacidades e 

dificuldades que os oito cursos de graduação têm. 

Através da realização do passo a passo do método proposto, buscou-se dentro de cada 

fase e etapas atingir os objetivos geral e específicos os quais o trabalho se propôs, além de 

responder a questão problema levantada inicialmente. 

A primeira fase, em cada uma de suas três etapas, propôs-se a diagnosticar a IES 

estudada. Esse diagnóstico incluiu expor suas características estruturais, identificar os controles 

de gastos, perceber se a IES possuía relatórios de mensuração financeira por curso, ou não e, por 

fim, diagnosticar se existia método de distribuição adequada de gastos. A fase 1 atingiu sua 

finalidade a medida que, diagnosticou a IES de forma objetiva percebendo que, a etapa 1.1 se 

cumpriu em proceder a caracterização da IES com êxito. Já a etapa 1.2 também foi cumprida ao 

identificar a ausência de relatórios de mensuração financeira por curso e diante dessa dificuldade 

procedeu-se a formalização da relação de gastos gerais, preparando assim o relatório para a 

próxima etapa dessa fase. Além disso, decidiu-se realizar a classificação dos gastos através da 

variabilidade da quantidade de alunos. 

A etapa 1.3 realizou-se efetivando a repartição dos gastos gerais da IES através um 

método de distribuição de custos indiretos e diretos por curso. Porém, antes foi efetuada a 

classificação quanto a variabilidade dos gastos, e foi constatado que a IES tem um total de custos 

e despesas fixas um pouco maiores do que os custos e despesas variáveis, ou seja, de 100% dos 

gastos gerais, 57% representam os gastos fixos e 43% os gastos variáveis. Isso retrata que a IES 

possui certo equilíbrio entre seus gastos fixos e variáveis, carregando-a de estabilidade. 
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Na sequencia, elegeu-se um critério de rateio para proceder a essa distribuição e assim, 

sanar a ausência de distribuição de gastos por curso, dando assim prosseguimento a pesquisa. 

Cumprida a primeira fase do estudo, inicia-se a realização da segunda fase, ou seja, o 

desenvolvimento do método. A etapa 2.1 realizou a classificação dos custos e despesas quanto a 

sua variabilidade adequando-os a cada um dos cursos individualizadamente. Optou-se, nesse 

momento por distribuí-los proporcionalmente às receitas geradas por cada curso.  Após a 

classificação, a etapa 2.2 veio com a finalidade de estabelecer a MC e o PE de cada curso de 

graduação em pleno funcionamento até o presente, momento em que se cumprem os dois 

primeiros objetivos específicos do estudo, efetivando-se o dimensionamento dos conceitos da 

MC e o seu estabelecimento para os cursos de graduação, e definindo-se o PE e sua 

aplicabilidade para os oito cursos. Tem-se nesse momento dois cursos como destaques de 

maiores e menores MC, são eles os cursos de Direito e Turismo, respectivamente. 

Com relação ao PE, têm-se os cursos de Serviço Social e Turismo como maiores e 

menores quantidades de alunos ara o atingimento do PE. Contudo, atenta-se para a parcela de 

gastos fixos que deverão ser cobertas por cada um desses cursos, que do primeiro é bem maior 

que a do segundo, em virtude das receitas por ele geradas, que é uma das maiores, sendo esta 

influenciada pelo alto número de alunos.  

Na última etapa dessa fase, é a etapa mais analítica e estratégica, pois, é chegado o 

momento de definir uma ferramenta que trabalhe com projeção de resultados baseado na MC e 

PE, que foi exatamente o passo anterior ao da fase 3. 

A fase 3, e última fase do estudo também atingiu o terceiro objetivo específico 

proposto, ao estabelecer a geração de um método adequado de análise de desempenho com base 

na MC e PE,  através da GAO, modelo já existente de projeção de resultados, que se efetivou 

enquanto método quando aplicado a cada curso de graduação objeto da pesquisa. 

À medida que o GAO trabalha com projeções, tanto no que diz respeito a quantidade 

(PE) como no que tange a valores em reais (MC) por curso, é nesse momento que são 

descobertos a capacidade boa ou não que a empresa possui de se alavancar, fazendo um 

comparativo entre variação percentual de vendas e variação percentual de resultados 

operacionais positivos. 
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Para que se efetive a variação percentual de vendas, a IES tem as possibilidades de 

elastecer ou a quantidade de alunos, ou o valor das mensalidades, obedecendo, contudo a 

proposta de 20% para mais em cada um desses elementos. 

Ao aumentar a quantidade de alunos, trabalha-se com o PE como elemento 

contributivo no GAO. Ao optar pela elasticidade do valor da mensalidade, opera-se através da 

MC sobre os resultados. As duas situações podem ser válidas, todavia isso dependerá das 

características internas e, principalmente, externas que suportem ou uma ou outra possibilidade. 

Com relação a esses resultados, detectou-se que os oito cursos possuem a mesma 

variabilidade, pois foi aplicado o mesmo percentual de projeção para eles. Logo, o GAO foi de 

1,6 para cada um deles. 

Além disso, ainda existe a possibilidade de, em determinados semestres acontecerem 

certas dificuldades que, através da aplicabilidade do GAO poderão ser previstas. Detecta-se que, 

mesmo diante dessas dificuldades a IES diminuindo suas vendas em até 20%, ainda assim ela 

não incorrerá em prejuízo em nenhum de seus cursos. 

 Em face do exposto, considera-se cumprido o objetivo geral do estudo ao se ter 

aplicado as ferramentas de gestão estratégica de custos, Margem de Contribuição e Ponto de 

Equilíbrio, em uma IES privada com êxito esperado. 

Destarte, conclui-se o estudo com a questão problema respondida mostrando como a 

definição de um método de análise da Margem de Contribuição e do Ponto de Equilíbrio, 

elementos da análise de custos, pode contribuir para maximização da eficiência da gestão de uma 

IES privada, ao aplicar o GAO como método contributivo de projeção de resultados, e também 

como elemento que salvaguarda a IES, prevenindo-a assim de percas futuras. 

 

7.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Ao realizar a pesquisa, durante a efetivação da mesma, percebeu-se um campo muito 

rico no que diz respeito à aplicabilidade da gestão estratégica de custos. Pressupõe-se a situação 
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em virtude da recente área de atuação objeto do estudo, a prestação de serviços educacionais 

privados. 

Embora as IES privadas sejam atualmente notáveis detentoras de grande parte dos 

alunos nos cursos de graduação, e como consequência disso, são geradas consideráveis receitas, 

reconhece-se a carência de um controle de gastos mais detalhado, bem como a utilização das 

ferramentas já existentes e que são perfeitamente aplicáveis a essa área, tais como a Margem de 

Contribuição (MC), o Ponto de Equilíbrio (PE) e o Grau de Alavancagem Operacional (GAO). 

O estudo realizou a aplicabilidade das ferramentas supracitadas, gerando um método 

mais adequado a IES pesquisada de análise e projeção de resultados, utilizado os dados 

financeiros referentes a um mês. 

Diante disso, sugere-se a implantação do estudo em IES privadas, mas, fazendo um 

estudo de acompanhamento cronologicamente, em um período mais longo. A partir daí, os dados 

colhidos nesse período poderiam ser perfeitamente aplicados para projetar futuros resultados, 

buscando cada vez mais o aumento dos resultados. 

Além disso, tornar-se-ia interessante também para trabalhos futuros tentar proceder a 

aplicação da elasticidade não somente das receitas e respectivos gastos variáveis quando da 

aplicabilidade do GAO, mas incluir, se possível, uma gestão da elasticidade dos gastos fixos ao 

GAO. 

Adicionalmente, sugere-se também a utilização de mais de um critério de rateio para 

realizar um comparativo empírico de como os resultados poderiam ser impactados diante de 

distribuições de gastos, tanto fixos como variáveis de uma forma diferente. 

Em face de tudo que foi pesquisado, e com clara consciência das limitações do estudo, 

recomenda-se por fim, que sejam aprofundados os estudos e aplicabilidade das ferramentas da 

gestão estratégica de custos para o segmento da educação superior como forma de contribuir 

para uma melhor gestão dessas IES privadas. 
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