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A estratégia é transformar custos fixos em variáveis  
 
 
Apesar de as perspectivas para a economia brasileira serem promissoras neste momento, vale 
sempre lembrar algumas estratégias de administração que podem nos preparar para mares mais 
turbulentos. E a redução da exposição ao risco nas empresas é uma estratégia que deve estar 
sempre presente.  
 
Uma das formas de reduzir o risco do seu empreendimento é alterar a relação entre os custos 
operacionais da empresa, os custos fixos e os custos variáveis. Apenas para lembrar os custos 
fixos são aqueles que não variam, ou variam muito pouco com o seu volume de vendas. O aluguel 
é um bom exemplo. Já os custos variáveis variam com suas vendas, sendo o melhor exemplo a 
comissão dos vendedores.  
 
Algum desses custos têm a característica invariável: são fixos sempre ou variáveis sempre. Mas 
para outros, a possibilidade de alteração da característica é possível. A terceirização de certas 
áreas da empresa transforma custos fixos em variáveis - se não há demanda não há o custo. A 
incorporação de novas atividades produtivas leva ao aumento de custos fixos.  
 
A discussão dos custos fixos e variáveis está intimamente atrelada ao risco de a receita não cobrir 
os custos do negócio. Imagine duas empresas exatamente iguais com apenas uma diferença: a 
empresa A tem uma estrutura de custos baseada em custos fixos e a B tem sua estrutura 
baseada em custos variáveis. No caso de queda de receita, a empresa B vai sofrer menos, já que 
também os seus custos vão se reduzir. Já a empresa A vai sofrer mais, pois terá que continuar 
cobrindo seus custos com menor volume de receitas, podendo chegar à situação de prejuízo 
operacional.  
 
Vemos então que a empresa que tem sua estrutura de custos baseada em custos variáveis tem 
menor risco de não cobrir esses custos. Ótimo, parece a panacéia universal. É só terceirizar todas 
as atividades e pronto, não temos mais como ir à falência. Claro que isso não é verdade. Em 
primeiro lugar não é apenas a administração dos custos que leva ao sucesso da empresa, há 
inúmeros outros fatores. Mas também a transformação de custos fixos em variáveis tem suas 
desvantagens. A principal é a redução do potencial de retorno do negócio.  
 
Vamos voltar às nossas duas empresas, a A e a B. Imaginemos agora uma elevação grande na 
receita. Qual delas terá melhor resultado? Lembre-se que a empresa B tem mais custos variáveis 
e a A, mais custos fixos. Então, no caso de elevação de receitas, a empresa B terá também uma 
maior elevação de custos, já que não vai se aproveitar de ganhos de produtividade, por exemplo. 
Isso significa que seus lucros vão crescer menos que os da empresa A.  
 
Esclarecendo: imagine que a empresa B tenha toda a sua produção terceirizada. Se cada produto 
custa para ela R$ 2,70 e é vendido por R$ 3, ela ganha R$ 0,30 por unidade, não interessa se a 
venda é de 1 mil ou de 10 mil unidades.  
 
Já na empresa A toda a produção é interna. Digamos que a folha de pagamento - por hipótese, 
seu único custo -, seja de R$ 10 mil por mês. Se ela produzir e vender duas mil unidades a R$ 3 
cada uma, terá uma receita de R$ 6 mil e um prejuízo de R$ 4 mil. Mas se ela produzir e vender 
cinco mil unidades, o lucro será de R$ 5 mil.  
 
Se forem 10 mil unidades, o lucro será de R$ 20 mil! Já para 10 mil unidades, o lucro da empresa 
B será de apenas R$ 3 mil. Culpa da estrutura de custos. Claro que na empresa A o lucro crescerá 
a taxas decrescentes, pois o grupo inicial de funcionários não conseguirá produzir um número 



infinito de unidades, sendo necessária a ampliação da capacidade produtiva. Mas o exemplo 
ilustra as diferenças que podem advir de diferentes estruturas de custos.  
 
Vale ressaltar que a relação risco-retorno se mantém aqui: se reduzirmos o risco do negócio seu 
retorno será menor; se o aumentarmos, as perspectivas de maiores retornos aumentam. Também 
vale ressaltar que não é tão simples alterar a estrutura de custos e sobretudo essa alteração não 
deve ser feita em função de situações momentâneas, mas sim de forma muito bem planejada e 
olhando as perspectivas estratégicas do negócio.  
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