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Ponto de equilíbrio entre receita e despesa, o breakeven point. Definição e exemplo 

Em economia , o ponto de equilíbrio ou breakeven é o ponto em que as receitas equivalem às despesas, ou 
seja, custo total = receita total. Ao investir , o ponto de equilíbrio é o ponto em que ganhos equivalem a 
perdas:A ideia básica por trás do ponto de equilíbrio é calcular o ponto em que as receitas começam a 
exceder os custos. 

O primeiro passo é separar os custos da empresa aqueles que são variáveis daqueles que são fixos. Custos 
fixos são custos que não mudam com a quantidade produzida. O custo fixo inclui, por exemplo, o aluguel, os 
prêmios de seguro ou pagamentos de empréstimos . Custos variáveis são custos que variam com o nível de 
produção, quantidade de output. Eles são zero quando a produção é zero. Os custos variáveis comuns incluem 
a mão-de-obra diretamente envolvida no processo de fabricação e as matérias-primas de uma empresa. 

Por exemplo, num Restaurante, que vende apenas pizzas, as despesas variáveis por pizza são: 

 Custos fixos mensais                                             Custos variáveis por pizza 

 Trabalho em geral US $ 1.500  Farinha US $ 0,50 

 Aluguel US $ 3.000                 Fermento US $ 0,05 

 Seguro 200 $                                             Agua US $ 0,01 

 Propaganda US $ 500                Queijo US $ 3,00 

 Utitilias US $ 450                Calabresa US $ 2,00 

 Total US $ 5.650                               Total US $ 5,56 

Com base no total de despesas variáveis por pizza, já sabemos que o Restaurante deve precificar suas pizzas 
por no mínimo US $ 5,56 (US $ 0,50 + US $ 0,05 + US $ 0,01 + US $ 3,00 + US $ 2,00), apenas para cobrir os 
custos varíaveis unitários. Mas se a pizzaria cobrar US $ 10 pelo produto acabado, receberá US $ 4,44 por 
pizza para contribuir na cobertura dos custos fixos e, em última análise, atingido o breakeven , gerar o lucro 
total do restaurante. 

Quantas pizzas o Restaurante precisará vender a US $ 10 cada uma para cobrir todas as despesas mensais 
fixas? Primeiro devemos somar todas as despesas fixas (US $ 1.500 + US $ 3.000 + US $ 200 + US $ 500 + US $ 
450) cujo total chega a US $ 5.650. E então simplesmente dividimos este valor pelo restante de $ 4,44 após os 
custos variáveis serem cobertos. (US $ 5.650 / US $ 4,44 = 1.272). O restaurante deve vender  deve 1.272 
pizzas para compensar o custo fixo mensal. Cada pizza vendida depois desse total, contribuirá para o 
resultado final em termos de lucro total da empresa. 

É importante observar que alguns custos fixos aumentam "gradualmente", o que significa que, depois que um 
certo nível de produção é atingido, o custo fixo muda. Por exemplo, se o Restaurante começasse a vender 
5.000 pizzas por mês em vez de apenas 2.000, talvez fosse necessário contratar um segundo gerente, 
aumentando assim os custos fixos relativos a mão-de-obra. 

Por que isso importa: 

O ponto de equilíbrio ajuda os proprietários de empresas a determinar quando eles começarão a gerar lucros 
e os ajudará a determinar os preços de venda de seus produtos. Os custos variáveis e fixos típicos diferem 
amplamente entre as indústrias, por isso a comparação de pontos de equilíbrio é geralmente mais 
significativa entre as empresas do mesmo setor, e a definição de ponto de equilíbrio  [breakeven] "alto" ou 
"baixo" deve ser feita dentro desse contexto.  
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A chave do cálculo do breakeven  está em conhecer o custo variável unitário, ou o custo variável médio,que 
surgirá a cada nova unidade produzida.  O preço de venda estará determinado pelo mercado ou poderá ser 
fixado pelo produtor, se for monopolista ou concorrente monopolístico., uma pequena empresa que vende 
um produto diferenciado. 

Breakeven analysis 

A analise do ponto morto, break-even, consiste em determinar quantas unidades de um produto devem ser 
vendidas para simplesmente cobrir o custo fixo de produção. A noção fundamental é a divisão dos custos de 
produção em duas parcelas, uma correspondente aos custos fixos CF que devem ser incorridos 
inevitavelmente, produza-se ou não e os custos variáveis que correspondem às despesas inerentes ao ato de 
produzir, que não existirão se nada for produzido, matéria prima, por exemplo. 

It’s a simple calculation to determine how many units must be sold at a given price to cover one’s fixed costs. 
You’re typically solving for the Break-Even Volume (BEV). The breakeven analysis equation is the following: 

 To show how this works, let’s take the hypothetical example of a high-end kite maker. Assume she must incur 
a fixed cost of $25,500 to produce and sell a kite. These costs might cover the software needed to design the 
kite and be sure it is sufficiently aerodynamic, the fee paid to a graphic designer to design the look and feel of 
the kite, and the development of promotional materials used to advertise the kite. These costs are fixed 
because they will not change with the number of kites sold. 

The variable costs include the materials used to make each kite — special string for $3, the fabric for the body 
for $6, wooden dowels for $7, a special plastic handle for $4 — and the labor required to assemble the kite, 
which amounted to one and a half hours for a worker earning $20 per hour. Therefore, the unit variable costs 
to make a single kite is: $50 ($20 in materials and $30 in labor). If she sells the kite for $75, she’ll make a unit 
margin of $25. 

Denomina-se margem de lucro a diferença entre o preço de venda  $75 e as despesas por unidade com 
matéria prima e outros custos variáveis, ou seja o  custo variável médio no montante de  $50. Vende-se uma 
unidade do produto por $75, mas gastam-se $50 em custos variáveis, sobra uma margem de lucro de $25 
disponível para cobrir custos fixos. Given the $25 unit margin she’ll receive for each kite sold, she will cover 
her $25,500 in total fixed costs if she sells, according to the breakeven analysis equation: 

 No break,-even o lucro da empresa  ou o seu prejuízo são zero. Breakeven é o nível de vendas necessário 
para zerar o custo fixo e só. A partir de 1020 unidades, cada unidade adicional gerará um lucro unitário de 
$25. Sabendo isto, o empresário poderá determinar quanto produzir para ter um lucro determinado. 
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