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Alavancagem de capital 
 

? Resulta do uso de ativos ou recursos de custos fixos para aumentar os retornos aos 
proprietários da empresa.  

? O aumento na alavancagem resulta em um crescimento no retorno e no risco. 
? O grau de alavancagem na estrutura de capital da empresa – combinação de capital de 

terceiros de longo prazo com capital próprio mantido por ela – pode afetar 
significativamente seu valor, pelo efeito sobre o retorno e o risco. 

? A administração tem um controle quase completo sobre o risco introduzido através do 
uso de alavancagem. 

? È um instrumento de gestão financeira que pode trazer efeitos positivos ou negativos. Em 
situações de crescimento de receitas e dos lucros, é favorável a existência de custos fixos.  

 
Alavancagem Operacional – Relação entre receita de vendas e o lucro antes JIR 
 
Alavancagem Financeira – LAJIR e o lucro liquido por ação ordinária da empresa (LPA) 
 
Alavancagem  TOTAL – receita de vendas e o LPA 
 
 
Análise do ponto de equilíbrio 

 
1. Nível de operações necessárias para cobrir os custos operacionais 
2. A rentabilidade associada a níveis diversos de vendas 

 
Nível de vendas necessárias para cobrir todos os custos operacionais  
 
Dividir custos fixos – Função de tempo( contratuais) aluguel 
de custos variáveis -  volume de vendas – transporte 
P- preço unitário de venda 
Q= numero de unidades vendidas 
CF = Custo fixo 
CV = Custo Variável 
 
LaJIR =  (P x Q) – CF – (CV x Q) 
 LAJIR = Q x (P – CV) – CF 
 Ponto de equilíbrio nível de vendas igual custo   = 0 
Q = CF                
       P - CV          
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Ex. Capoeiruçu tecidos, tem um custo operacional  fixo de R$ 2.500,00. O preço de venda por 
unidade é de R$10,00 e seu custo variável por unidade é de R$5,00  
 
Receita de vendas – custos fixo – custos variáveis = lucro antes dos juros e imposto de renda 
(LAJIR) 
  Q= 2500   =    500 unidades 
        10 -5      
 
A empresa terá um LAJIR positivo para vendas maior do que 500 unidades. 
 
 
Graficamente. 
 
Custo fixo = 2500 
Custo/receita de equilíbrio = 5000 
 
Sensibilidade do ponto de equilíbrio operacional.  
 
Aumento na variável Efeito no ponto de equilíbrio 
Custo Operacional fixo (F) Aumenta 
Preço de venda unitário (P) Diminui 
Custo operacional variável unitário (V) Aumenta 
 
 
Exemplo 2   Capoeiruçu tecidos  

(1) aumento nos custos fixos operacionais para R$ 3000,00                                     600 
unidade 

(2) aumento no preço de venda unitário R$ 12,50                                                     333,33 
unidades 

(3) Aumento do custo operacional variável unitário             1000 unidades 
(4) Simultaneamente todos        600 unidades 
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ALAVANCAGEM OPERACIONAL 
 
? Uso potencial de custos fixos operacionais para aumentar os efeitos das mudanças nas 

vendas sobre os lucros da empresa antes dos juros e do imposto de renda. 
 
Vendas em unidades  500 1000 1500 

Receita de vendas 5000 10000 15000 
Menos custos 
operacionais variáveis 

2500 5000 7500 

Menos custo operacional 
fixo 

2500 2500 2500 

 
Aumento de 50 % nas vendas (1000 para 1500) resulta em um aumente de 100% no LAJIR 
(2500 para 5000). 
 
 
 
GRAU DE ALAVANCAGEM  OPERACIONAL 
 
GAO = variação percentual do LAJIR 
             Variação percentual de vendas 
 
 
GAO em vendas  Q = Q x (P – V) 
                                    Q x (P – V) – F 
 
 
? Só existe alavancagem operacional  se o resultado for maior que 1. 
? Mudanças nos custos fixos alteram a Alavancagem operacional significativamente  

 
GAO a 1000 unidades = 1000 x (10 – 5)         = 5000 = 2 
                                1000 x (10 – 5) – 2500         2500  
 
 
 
Aumentando assim o custo fixo pra 3000 temos grau 2,5.  
? Quanto maior custo fixo , maior grau de alavancagem operacional 
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ALAVANCAGEM FINANCEIRA 

 
? Uso dos custo fixos financeiros para maximizar os efeitos de variações em lucros antes 

de juros e imposto de renda nos lucros por ação da empresa (LPA) 
? Ocorre quando a empresa utiliza em sua estrutura de capital fontes de financiamento 

como, empréstimo do BNDES, adiantamento de contratos de cambio. A empresa poderá 
beneficiar de um crescimento mais que proporcional no LPA, dado um crescimento do 
LAJIR. Ela ocorre nos dois sentidos. 

 
Custos financeiros na Demonstração de Resultados da Empresa 

(1) Juros sobre dívidas 
(2) Dividendos de ações preferenciais. 

 
Exemplo: 
 
Vale Ouro espera o LAJIR de R$ 10.000,00, tem um custo de dívida de longo prazo de R$ 
4.000,00. Seu imposto de renda esta na faixa de 25%, e tem 2400 ações ordinárias. 
 
LAJIR 8000 10000 12000 
(-) Juros 4000 4000 4000 
LAJIR 4000 6000 8000 
(-)imposto de renda 1000 1500 2000 
LLDIR 3000 4500 6000 
(-) div ações  2400 2400 2400 
Lac 600 2100 3600 
 
 
GRAU DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA 
 
 
GAF =  percentagem de variação no LPA 
              Percentagem de variação no LAJIR 
 
GAF em nível de base LAJIR = LAJIR                                  
         LAJIR – J – (DP x  1  ) 

1- T 
 
1/1 –T converte o dividindo da ação preferencial pos imposto de renda em um montante antes 
do imposto de renda por consistência de outros termos da equação 
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ALAVANCAGEM  TOTAL 

 
? O potencial para usar custos fixos tanto operacionais quanto financeiros para maximizar 

o efeito de variações nas vendas sobre o LPA da empresa. 
 
GRAU DE ALAVANCAGEM TOTAL 
 
GAT  = percentagem de variação no LPA / percentagem de variação de vendas 
 
GAT ao nível de vendas = Q x (P – V) / Q x (P – V) –F – J –  (DP x  1  ) 

1- T 
 
 
 
 
RELACIONAMENTO ENTRE OS 3 TIPOS DE ALAVANCAGEM 
 
? A Alavancagem total reflete o impacto combinado da alavancagem financeira e 

operacional na empresa. Uma alta alavancagem operacional e um alta alavancagem 
financeira causarão a alavancagem total alta. 

? O Relacionamento é multiplicativo  
 
GAT = GAO *  GAF  
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EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 

 
1. A empresa Coquetel, revista que publica Palavras Cruzadas vendeu no ano passado R$ 

10,00 a unidade, com custo operacional variável de R$ 8,00 por unidades custos fixos 
operacionais de R$ 40,000.  

A. Quantas revistas devem ser vendidas pela Coquetel neste ano para alcançar o ponto de 
equilíbrio? 

B. Se os custos operacionais fixos subirem para R$ 44.000,00. Qual a alteração no numero 
de revistas para obter o ponto de equilíbrio? 

C.  O preço de venda aumenta para R$ 10,50.  
D. Custo operacional variável por revista sobre para R$ 8,50. Com os dados fornecidos 

originalmente. 
E. Todas as alterações ao mesmo tempo. 
F. Então, pela analise dos dados, qual o efeito sobre o ponto de equilíbrio nas opções B, C, 

D, em relação a questão A 
 

2. A empresa Mastroto, situada no grande complexo industrial de Capueirucity, tem custos 
operacionais fixos de R$ 380.000,00 . Preço de venda do metro de couro é R$ 63,50. E 
Custo operacional variável de R$ 16,00. 

A. Qual o ponto de equilíbrio em metros de couro. 
B. Calcule o LAJI da empresa a 9 mil, 10 mil e 11 mil metros. 
C. Calcule o GAO no nível de 10 mil metros de couro. 

 
3. Supermercados Pereira tem custos operacionais fixos de R$ 72.000,00 .  Custos 

operacionais variáveis de seu produto  é R$ 6,75, e  o preço de venda R$ 9,75. 
A. Calcule o ponto de equilíbrio operacional 
B. Calcule o GAO. Considerando as seguintes níveis de unidades vendidas. 25mil, 30 mil e 

40 mil. 
 
4. A Madeireira Jatobá tem atualmente uma estrutura de capital composta de obrigações no 

valor total de R$ 250.000,00 , pagando juros anuais de 16% e 2 mil ações ordinárias. O 
Imposto de renda é 40%. 

A. Usando valores de LAJI de R$ 80.000,00, calcule o GAF 
B. Calcule o GAF tendo divida de R$ 100.000,00 

 
5. Tecidos Feirense apresenta um LAJI de R$ 67.500,00. Os custos de juros totalizam R$ 

22.500,00 e o capital da empresa contém 15 mil ações ordinárias. Imposto de renda 40 % 
A. calcule o GAF 
B. Caso a empresa tenha 1000 ações preferenciais que pagam dividendos de R$ 6,00 por ação, qual será o 

GAF ?  


