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Nós temos a solução

Consulte nosso curso 
Gestão Estratégica de Custos e Formação do Preço Final de Venda

Nos formatos Online ou Presencial!

Administramos grupos em toda parte do Brasil

Venha  aprender  como   construir  esta   inovadora  estratégia que

tem  auxiliado  centenas  de  empresas  a  recuperarem seus  lucros

industriais e de fabricação. (Fabricação e Serviços).

Faça seu cadastro no site falando do seu interesse de participar

de  um  de  nossos  cursos  presenciais.   Quando  reunimos  um

grupo  suficiente  para  realizar  o  curso, entraremos em  contato

com você e marcamos a data e local do curso.

Além dessa opção temos parceiros  divulgando  datas  fixa.  

CONSULTE NOS SEGUINTES ENDEREÇOS:

E-mail: rcincosadm@formacao-preco-venda-scj.com.br

Site: http://www.rcincos.com/#!treinamento/c1vw1
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        Nosso objetivo é de apresentar uma solução na gestão de custos e na formação do

preço final de venda e alertar ao empresário, da importância de ter bases reais e de

utilizar informações em um formato que possibilite uma análise criteriosa, produto a

produto,  dos lucros necessário e saudável para a empresa.

     Como calcular pela MCN                                    

(margem de contribuição necessária)
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Siegmund Beulke. Possui 25 anos de experiência na área de custos; Formado em
Contabilidade; Consultor de custos, administrador, financeiro, analista de custos, auditor,
palestrante, vendedor, professor, programador, contador, analista PCP, analista de logistica
de produção. Implantou ISO 9001, programa 5Ss, CCQ, experiência em gestão fabril, custo
estrutural e preço final de venda em centenas de empresas em SP, MG e SC. 
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     Um estudo realizado pela associação de micro empresa, demonstrou que 75% dessas empresas

e  as  de  pequeno  porte, fixam  seus  preços  com base  no mercado e em  alguns casos, o preço é

determinado pelo custo da matéria prima multiplicado por 3  (ou índice aproximado), um fator que

normalmente é desconhecido sua proveniência.

    O preço  de  venda precisa  ser  determinado  em função do custo industrial, de forma a atender

aos  interesses  da  empresa e satisfazer o mercado altamente competitivo. O preço de venda não

pode ser baseado unicamente no preço dos concorrentes. Por vezes, o concorrente vende a preço 

de custo ou mesmo sem pré cálculos,  para atender a compromissos inadiáveis a curto prazo.

    Outras  vezes  por  erro  no  cálculo,  vende  com  prejuízo ou ainda,  se o cálculo estiver correto,

vende abaixo  da  cotação  de mercado isto por que dispõe de melhores condições de organização

de técnica ou de processo e outros sem utilizar cálculos, apenas se baseiam no preço de mercado.

    Muitas empresas, tem  praticado  essas soluções generalizadas e de  aparente resultado, e como

consequência encontramos centenas de empresas a se enfartarem ou algo semelhante.

    Com o passar de algum tempo   o resultado é  inevitável:

 

               A  EMPRESA  PERMANECE POR LONGO TEMPO EM ESTADO

               DE RECUPERAÇÃO OU ATÉ MESMO ENTRAM EM FALÊNCIA.

    Nesta  apresentação  nós   estaremos   demonstrando  a  cada participante  uma  solução  sólida,

clara, objetiva, real  e  de aprendizado prático, com  a  garantia  de resultados eficientes que serão

vivenciados  neste  trabalho . E  sê  aplicados  de  forma  correta, o resultado de sua empresa será 

muito mais rentável com lucros sustentáveis.

    Nosso objetivo principal nesta apresentação, é  que o treinamento possibilite ao participante  ter

uma ferramenta de acesso fácil  na estrutura de  custo , um  aprendizado  dos principais  conceitos,

praticidade  para  construir os mapas adequados e ser capaz de fazer análises criteriosas para  uma

decisão firme e de curto prazo com resultados positivos e saudáveis.

    Neste mini curso estamos demonstrando o que fazer. Se você precisa de ajuda para desenvolver

o como fazer, nós temos a solução e o treinamento adequado para sua necessidade.

    Seja bem vindo ao conjunto de 04 MÓDULOS de Custos e Formação do Preço Final de Venda.

Siegmund Beulke
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INTRODUÇÃO

Sejam todos bem vindos!... 
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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

(MUITO UTILIZADO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DE SEMI INDUSTRIALIZAÇÃO)

CONCEITO, IMPORTÂNCIA, PRÁTICA

CONCEITO DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

IMPORTÂNCIA DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO CUIDADO. Margem por si só não é suficiente para decisões.

OBS: CUIDADO. MARGEM POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA DECISÕES.

       R5S   ORGANIZAÇÕES   E   TREINAMENTOS   LTDA - Professor e Consultor: Siegmund Beulke

- O grande problema enfrentado quando se decide apurar o preço final de venda só pela margem de

contribuição é que não se consegue saber se o tempo que levou para produzir na fábrica realmente está sendo

cobrado do cliente.

- Uma das importâncias da margem de contribuição é sem dúvida de que a margem de contribuição garante o

custo fixo e garante de forma individual que o valor do lucro realmente apurado, é o valor de lucro acumulado no DRE

mensal. A análise da margem de contribuição de cada produto vendido é uma parte do valor que se acumula no DRE e

apresenta o lucro realmente. Ou seja , o lucro apresentado na estrutura pela margem realmente é o lucro.

MARGEM   DE   CONTRIBUIÇÃO   NECESSÁRIA - Primeiro  P

- A margem de contribuição é interpretada como sendo a parcela do preço de venda que, depois de descontados

os custos e despesas variáveis, sobrará para o pagamento dos custos e despesas fixas e, ainda, para a formação do

resultado da empresa (lucro).

Determina o quanto cada produto contribui para a absorção dos custos fixos da empresa.

- É o valor que cobrirá a margem que sobra da receita de venda após deduzir o custo variável, contribuirá para

cobrir o custo fixo até o Ponto de Equilíbrio: excesso será o lucro operacional. 

Determina o quanto cada produto contribui para a absorção dos custos fixos da empresa.

- Margem de Contribuição é o quanto cada serviço ou produto vendido contribui para pagar as despesas e custos

fixos mensais e com quanto contribui para formar o lucro. (Mão de Obra + Despesas diretas e operacionais +

depreciação utilizada + lucros adicionais).
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A margem de contribuição é o preço de venda do 
produto menos seus custos variáveis.

mc = pv - cv     ou seja    É O CUSTO FIXO + Acréscimos

Representa a parcela do preço de venda que está 
disponível para a cobertura dos custos fixos e para a 
geração do lucro.
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MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA   É   CUSTO FIXO

A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO   É   O   CUSTO FIXO
CUSTO FIXO

a) - São os custos totais de Folha de pagamento + Encargos + Provisões + Benefícios.

b) - São as despesas total do Administrativo + despesas do Produtivo (indireto + direto).

c) - São os custos de depreciação dos bens utilizados no total da empresa.

Precisamos encontrar a margem em duas posições ;

A) - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA
É a margem que a empresa necessita para pagar o total do custo fixo.

Vamos transformar em índice para apurar em cada produto vendido o quanto

cada produto é capaz de pagar a margem necessária.

B) - MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTO
É a margem de contribuição encontrada em cada produto vendido.

A soma total da margem de contribuição arrecadado  em todos os produtos

vendidos deverão cobrir o total do custo fixo.

A margem de contribuição do produto é a margem arrecadado no produto.

ENTENDER QUE O MÉTODO POR MARGEM SOZINHO, PODERÁ NÃO GERAR LUCRO
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- Por esta razão é necessário também apurar o preço final de venda pela metodologia de custo hora. Assim

também o custo hora sozinho não é suficiente para apurar o lucro real da empresa, é necessário apurar com os dois

métodos (margem de contribuição necessária + Custo hora) ao mesmo tempo, para se saber se PAGA a margem de

contribuição e se PAGA o custo hora.

- É importante realçar que a margem de contribuição por si só, não é lucro. Daí a necessidade de os gestores

fazerem uso das demais ferramentas de gestão conexas à margem de contribuição, nomeadamente o ponto de

equilíbrio, grau de alavanca operacional, margem de segurança, margem de contribuição, RKW, absorção de entre

outros. 

- A margem de contribuição é interpretada como sendo a parcela do preço de venda que, depois de descontados

os custos e despesas variáveis, sobrará para o pagamento dos custos e despesas fixas e, ainda, para a formação do

resultado da empresa (lucro).

- Aqui a questão é muito simples. A margem arrecadada nos produtos, dependendo do tipo de empresa e os

produtos que fabrica, poderá mesmo assim , não gerar lucros. 

- A pergunta a se fazer é essa: A MARGEM ARRECADADA PAGA AS HORAS DE PRODUÇÃO DE CADA PRODUTO? .

Observe que é necessário para apurar se o custo hora está realmente sendo arrecadado com o valor da margem,

calcular também PELO CUSTO HORA, e que no nosso sistema é o SEGUNDO P.
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Antes de iniciarmos com o curso, vamos testar nosso conhecimento para cálculos de preço

de venda de um produto.

Caso 1

Imagine uma fábrica de Parafusos que possui os seguintes dados:
Faturamento médio mensal R$ 749.900,00

10 funcionários operacionais com custo de R$ 34.472,19

07 funcionários indiretos com custo de R$ 22.039,68

35 funcionários diretos com custo de R$ 57.956,34

5780 horas produtivas diretas

Imobilizado total de R$ 1.431.074,40

Despesas diretas de R$ 47.037,07

Despesas gerais de R$ 22.160,13

ENCARGOS DE VENDAS 30 dias Calculo do custo produtivo de 01 peça

ICMS 17,00         Custo MP
PIS 1,65           Custo Embalagem

COFINS 7,60           Custo Terceiros

COMISSÃO 5,00           

FINANCEIR 2,00           

FRETE 1,50           

LUCRO ESTIMADO 10,00         

PRODUTO PARA CALCULO Caixas com 50 Und.

PPAZ10 Parafuso Sextavado Zinco

Quantidade Solicitada A empresa possui mais 05 tipos de pacotes

450.000 peças de produtos fabricados para venda

O CLIENTE TEM URGÊNCIA E PAGA R$  0,49 POR PEÇA OU SEJA R$  220.500,00 PELO

                     PEDIDO E PAGA A VISTA.

       DEFINIR SE PODEREMOS ACEITAR ESSE PEDIDO

1) MARQUE COM "X" SIM NÃO

2) DEFINIR O VALOR DO LUCRO R$                                     E                                                 %

EXPLIQUE SUA RESPOSTA

Não veja a resposta antes de tentar resolver esta questão.

Você venderia ou não pelo preço que o cliente está solicitando ( R$ 0,49 unitário)?
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0,203          

EXERCÍCIO INICIAL

0,002          

0,011          

PAZI100

POZI100

AR100

• O que nossa empresa espera do futuro?  

•Toda mudança traz riscos, mas qual é o risco de não mudar?  

Robert Kaplan 
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Vamos entender

Os encargos de venda não ficam para a empresa para pagar os custos fixos ( 32,75% sob Fat 220.500,00)

Encargos = R$ 72.213,75

Os custos dos materiais de venda não ficam para a empresa pagar os custos fixos ( 0,216 multiplicado 450.000 pçs)

Materiais = R$ 97.200,00

Até esse momento temos um custo total para produzir 450.000 peças de  R$ 169.413,75

O produto está sendo vendido a 0,49 unitário para uma quantidade de 450.000 pç que é = R$ 220.500,00 a vista

R$ Faturamento 220.500,00    a vista
R$ Total custo 169.413,75 

A MCN (margem contribuição arrecadado) 51.086,25    que dividido pelo faturamento = 23,17 %

Qual é o percentual que a empresa precisa como padrão para cobrir os seus custos fixos?

Verificando acima o valor total da folha de pagamento + despesas operacionais + depreciação, que é o 

custo fixo da empresa ou seja a margem de contribuição necessária, essa empresa precisa de:

26,08% em cada produto para pagar a sua margem de contribuição necessária (MCN) (R$ 195.591,03).

 Sendo assim esse produto está com uma deficiência de -R$ 6.420,15 correspondente a -2,91% 

OBS: Isto não significa que não se possa vender esse produto.

Se sua empresa obtiver nos 80% dos produtos vendidos o valor do custo fixo já arrecadados (R$ 195.591,03)

então você poderá vender esse produto , mesmo sabendo que não cobre de forma completa o índice da MCN

que neste caso é de  26,08%, mas precisa ficar sabendo que não está arrecadando o suficiente , mas está sim

colocando na empresa um adicional do valor da margem que neste caso é de R$ 51.086,25 pois a margem já

está sendo pago pelos outros produtos.

O grande problema é saber se esse valor de R$ 51.086,25 está pagando também o custo hora das máquinas

utilizadas para fabricar este produto. Neste caso também teremos que calcular pelo custo hora.

Esse procedimento vamos ver nas apostilas posteriores.
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Para iniciar , complete com os dados abaixo , o formulário abaixo para apurar a margem necessária
de sua empresa.

VAMOS FAZER UM EXERCÍCIO DE MODELO ECONÔMICO

 Percentual

    PREENCHA OS DADOS ABAIXO Colocar %  Colocar valor calculado %

+ VALOR DE VENDA 100,00   

1 (-) CUSTO VARIAVEL

2 (-) CUSTO FIXO

3 (-) ICMS + PIS + COFINS

4 (-) FRETE

5 (-) COMISSÃO

6 (-) INDICE FINANCEIRO

4a = LUCRO BRUTO (vlr Venda - soma de 1 até 6)

(-) EMPRESTIMOS, INVESTIMENTO, LUCRO DISTR....

4b = LUCRO LIQUIDO (Lucr Bruto - Emprestimos)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Custo Fixo  +  Lucro Bruto

Obedeça os valore conforme dados acima. Observe que temos valores a calcular , pois estão sendo fornecidos

percentuais que deverão ser multiplicados pelo faturamento. E temos ainda valores já apurados.

Marg Arrecadado (-) Margem Neces

         '22,52    -     16,26    =     6,26

A margem necessária dessa 

empresa é = 

135.000  dividido por 830.000 x100

MCN = 16,26 %

Lucro Bruto arrecadado 6,26%

Resultado líquido da empresa 2,33%

Margem contribuição arrecadado 22,52%
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            Considere-se, como exemplo, uma empresa que tenha faturado o valor de venda de                  R$ 

830.000,00. A estrutura de impostos sob vendas é de 12% para o ICMS, 9,25% para o PIS e COFINS. O 

Frete é de 2% sob faturamento. A comissão sob venda é 5% sob faturamento. O custo variável do produto 

é formado pelo custo de matéria-prima, insumos e Terceiros e é de R$ 392.000,00. O índice financeiro é de 

2% para 30 dias. O custo fixo mensal é de R$ 135.000,00. 

O Vlr mensal de Empréstimos, Invest, e Distr Lucro é de R$  32.560,00. 

1)- Qual o percentual de Lucro Bruto e do Lucro Líquido? 

2)- Qual o  percentual da margem de contribuição? 
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O custo fixo, você vai buscar o  valor total da folha de pagamento com todos os encargos inclusive os

demissionais,  rescisórios,  aumento  dissídio e outros e vai somar com as despesas operacionais total e

somar com a depreciação total do imobilizado. Esse valor é o custo fixo que no exemplo acima tem o

valor de R$ 135.000,00.

Como você pode saber se cada produto que sua empresa fabrica está contribuindo adequadamente na sua margem?

Veja modelo abaixo: Siga estes passos para cada produto que sua empresa fabrica.

         No modelo acima esta margem

         é  =  16,26%

Se sua margem necessária é igual a 16,26% então quando você colocar os dados de cada produto no

formulário acima, o que passar do índice de 16,26% é lucro para a empresa. Até o 16,26% é custo fixo.

Se o valor for menor , este produto estará com deficiência de margem arrecadado.

Vamos observar o exemplo abaixo:

Um determinado produto tem seu preço de venda em R$ 300,00.

Retirando os impostos, frete,comissão,custo variável e custo financeiro tem com MCA

MCA = Margem de contribuição arrecadado o valor de R$ 95,05 = 31,68%

Neste exemplo os custo fixos da empresa é = 16,26%  deixando um lucro bruto antes do

compromisso do lucro ( IRPJ, empréstimos, financiamentos mensais) um índice de 15,42%.
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 Como apurar a MCA -(margem de contribuição arrecadado)

Valor de Venda 300,00 

(-) ICMS + PIS + COFINS % 27,25    81,75   

(-) FRETE 23,90   

(-) COMISSÃO % 5,00      15,00   

(-) CUSTO VARIAVEL 78,30   

(-) INDICE FINANCEIRO % 2,00      6,00     

= MARGEM CONTRIBUIÇÃO ARRECADADO    MCA 95,05   31,68 

(-) CUSTOS FIXOS % 16,26    48,78   

= LUCRO BRUTO 46,27   15,42 

(-) COMPROMISSO DO LUCRO

        Como Calcular o Preço Final de Venda  
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Você deve fazer isto com cada produto que sua empresa fabrica e saberá exatamente o quanto arrecada de

margem de contribuição e com isso saberá se está contribuindo para pagar o custo fixo.

Após encontrar a margem de contribuição necessária e apurar quais produtos arrecadam o suficiente e quais

não arrecadam é preciso dar os seguintes passos :

 

A) - Refazer os cálculos de cada produto que estiver abaixo do MCN.

B) - Trabalhar para diminuição do custo fixo

C) - Trabalhar para melhorias na gestão de fabricação

D) - Calcular pelo custo hora cada produto, para ver se está pagando os custos horas

        OBS: Este procedimento será visto na 04 apostila.

PRÁTICA DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Em resumo, veja  como calculamos a margem de contribuição necessária e dos produtos:

Demonstração de Resultados (DRE)

Receita Bruta de Vendas

(-) Custo de Vendas (impostos, comissão, frete, financeiro....)

(-) Custo dos produtos vendidos ( MP, Embalagem, Terceiros externo....)

 =  MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA (MCN)

(-) Custos e despesas fixas ( Folha, energia, depreciação ,seguro, correio....)

 =  RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(-) Compromissos do Resultado ( Investimento, Empréstimo, Parcelamento....)

 =  RESULTADO GERAL DO PERÍODO

INFLUÊNCIA NA GESTÃO
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- Na prática o resultado gerado pelas indústrias e prestadores de serviço é consequência do resultado individual de

cada produto fabricado , isto é, cada produto vendido ou cada serviço prestado contribui com uma parcela para a

formação do resultado total da empresa. Por isso, cada produto merece atenção e um gerenciamento individualizado,

ainda que seja necessário estudar as relações entre os itens que fazem parte do mix de produtos destinados para

venda na empresa.

- Agora já é possível você perceber, pelo que foi visto até aqui, a importância do conceito de Margem de

Contribuição para o gerenciamento de qualquer  negócio.

A maior confusão de termos, gira em torno da distinção da margem de 

contribuição e  margem bruta. NÃO PODEMOS CONFUNDIR OS DOIS 

TIPOS DE MARGEM.

- A influência da margem de contribuição na gestão de custos, tem por objetivo evidenciar como a margem de

contribuição pode ser utilizada pelos gestores, na rentabilidade dos clientes, dos produtos, dos canais de distribuição

e dos segmentos de mercado em que as empresas estão inseridas. 

- Vamos relembrar que Margem de Contribuição é quanto sobra para a empresa pagar despesas fixas e ter lucro,

pode ser chamado de Ganho Bruto sobre as vendas. Mostra para o empresário a receita que sobra das vendas para

que a empresa possa pagar suas despesas fixas e gerar lucro. 

- O estudo acerca da Gestão dos Custos de uma organização requer empenho e dinamismo, para uma melhor

compreensão. Sendo assim, a gestão de custos é uma ferramenta para os diversos departamentos da empresa,

quando implementada de maneira coerente.

OU  Margem 
de 
Contribuição 
Arrecadado 
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MODELO ECONÔMICO

Assim terminamos a parte da MCN - Margem de Contribuição Necessária. 

Até a próxima apostila,

Venha  aprender  como   construir  esta   inovadora  estratégia que

que tem auxiliado centenas de empresas a recuperarem seus lucros

industriais e de fabricação. (Fabricação e Serviços).

Envie um e-mail para nós, falando do seu interesse de participar

de  um  de  nossos  cursos  presenciais.   Quando  reunimos  um

grupo  suficiente  para  realizar  o  curso, entraremos em  contato

com você e marcamos a data e local do curso.

Além dessa opção temos parceiros  divulgados  datas  fixa.  Ver

nos site abaixo.

E-mail: rcincosadm@formacao-preco-venda-scj.com.br

Site: http://www.rcincos.com/#!treinamento/c1vw1
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       - Este é o modelo que utilizamos no método P P ( paga paga) que será visto nas apostilas posteriores:

                           Divisão da Empresa em 04 partes. 

Nosso desejo é que tenha atendido sua expectativa. Até a próxima apostila.

- A contabilidade de custos mesmo tendo seus conceitos bem definidos ainda tem muito a ser explorado

principalmente quando se tem um sistema completo utilizando o método P P e necessitando fazer apropriações bem

detalhadas dos seus custos. É preciso haver um aprofundamento das informações com o comprometimento de todos

os envolvidos no processo.

- Independentemente da estratégia de custo adaptada pela empresa, o mercado é o grande responsável pela

fixação dos preços, e não os custos dos produtos, e por isso a boa gestão de custos tem seu grande objetivo na

maximização dos lucros.

- Para sobreviver a longo prazo, a empresa deve conseguir uma receita que cubra os custos variáveis e os custos

fixos, e um lucro que satisfaça os investidores. É salutar que os gestores estejam cientes das limitações que a mesma

apresenta. Além da margem de contribuição é preciso apurar também pelo custo hora para se ter um custo mais

apurado e real, uma vez que a margem apresenta a quantidade de lucro e o custo hora apresenta o quanto a empresa

é capaz de pagar a produção de cada produto.
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Desejo que o aprendizado deste curso possibilite o crescimento pessoal e

ao mesmo tempo o crescimento de sua empresa.

Abraços

Siegmund Beulke
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PALAVRAS FINAIS

Mais do que nunca, a comunidade empresarial vem demonstrando grande preocupação

no que se refere a Saúde Financeira e às condições de caixa das organizações , isto porque

na recessão a capacidade de compra da sociedade é menor e a oferta maior que a procura.

Isto se chama "Briga de Preços", ou seja, quando os preços de mercado não possuem padrão

definido e duas empresas, com estruturas semelhantes, praticam preços completamente

distintos, às vezes até 50% de diferença. Com certeza a ajuda de um profissional de fora,

ajudará a resolver muitos problemas internos, por não estar envolvido emocionalmente com o

negócio da empresa.

Com isto tudo, o empresário se vê forçado a praticar preços mais competitivos,

diminuindo a margem de lucro, não tem tempo para acompanhar a margem de contribuição de

forma adequada e como resultado terá a diminuição do seu lucro. Se neste momento o

empresário não tiver muita cautela, não tiver informação adequada e controle detalhado de

seu custo do produto, o abalo nas condições de caixa será enorme. E é dentro deste contexto

que alertamos os empresários de hoje a tomar medidas rápidas, eficientes e controladas. 

Para ser bem sucedida, uma empresa requer do profissional que "zela" por ela medidas

suficientemente agressivas que garantam tanto a sua competitividade no mercado, como a

viabilidade e o crescimento econômico do negócio.

Tomando como referência a frase de P.H. Whiting: "Não é o que você aprende que faz o

seu sucesso, mas aquilo que você aplica daquilo que aprendeu", destacamos a nossa crença

de que o emprego permanente no seu dia-a-dia dos conhecimentos transmitidos neste

programa, aliado à sua experiência profissional, o habilitará de forma crescente para enfrentar

a concorrência de qualquer tipo de mercado.
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