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ANÁLISE DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO: UM ESTUDO DO PAPELÃO EM 

UMA COOPERATIVA DE RECICLAGEM 

 

1. RESUMO 

Com o intuito de medir a contribuição do material reciclável com maior volume 

arrecado, o artigo tem o objetivo de identificar como o papelão atua na margem de 

lucro da cooperativa, a fim de estabelecer um foco no setor produtivo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As cooperativas de reciclagem, que são consideradas empreendimentos 

solidários, possuem custos e despesas, tal como uma empresa. Neste contexto vê-

se que a análise da margem de contribuição pode demonstrar a importância de se 

coletar determinado material visando uma melhor gestão de custos da cooperativa. 

Dos produtos recicláveis, os mais comuns são: papel, papelão, plástico, metal e 

vidro. Este artigo faz um recorte selecionando o produto papelão, por ser um dos 

mais coletados. Neste sentido o problema de pesquisa é: Como a margem de 

contribuição do papelão concorre para os resultados financeiros de uma empresa 

que atue na reciclagem de resíduos sólidos? 

 

3.  OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é analisar a margem de contribuição do produto papelão 

em uma cooperativa de reciclagem. Os objetivos específicos são: a) Descrever os 

valores referentes à produção de papelão; b) Apresentar a margem de contribuição 

do papelão para a COOREPA. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa utilizada neste trabalho tem abordagem descritiva (COLLINS; 

HUSSEY, 2005). O método usado é quantitativo (SANTOS, 2009). Este estudo se 

caracteriza como estudo de caso (YIN, 2001). Foi escolhida a COOREPA – 

Cooperativa Recicla Paranaíba por ser a única cooperativa registrada na OCB/MS – 

Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso do Sul. Os meios 

utilizados para a coleta de dados deu-se por meio de uma entrevista realizada com a 

presidente administrativa da cooperativa, além da obtenção de dados primários 

(notas fiscais dos materiais vendidos). 
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5. DESENVOLVIMENTO 

Para Singer (2002) as cooperativas de produção são associações de 

trabalhadores que procuram produzir bens ou serviços para serem vendidos em 

mercados. Toda cooperativa, incluindo as cooperativas de reciclagem, implica na 

gestão dos custos, neste sentido este estudo foca a margem de contribuição. 

Segundo Oliveira (2002) a margem de contribuição permite a identificação das 

mercadorias mais ou menos lucrativas, sem ter que utilizar critério de rateio 

totalmente discutível.  

O autor explica que a margem de contribuição é a diferença entra o preço de 

venda e os custos variáveis associados a cada produto, ou seja, irá representar a 

contribuição que cada produto traz a empresa para cobrir os custos fixos e gerar 

lucro. E é através da margem de contribuição que é possível analisar se um produto 

é viável ou não produzir. Carvalho e Coppini (2007) descrevem a margem de 

contribuição como uma ferramenta adequada para auxiliar no procedimento de 

formação de preços visando a elaboração de orçamentos, bem como para auxiliar 

na análise de contrapropostas visando a tomada de decisão para aceite ou não de 

um contrato previamente orçado.  

Em suma a margem de contribuição é a diferença entre compra e venda 

envolvendo alguns valores como preço, vendas, despesas e custo variável. Esses 

fatores econômicos exercem forte influência na tomada de decisão. Uma 

compreensão adequada destas variáveis auxilia na definição de métricas ou 

parâmetros de decisão que poderão ser utilizados para a melhoria do resultado 

econômico da empresa. A margem de contribuição é um parâmetro de decisão pois 

possui mensuração econômica (PADOVEZE, 2006).  

Estudar os custos e seu processo produtivo apresenta alguns obstáculos que 

podem dificultar apresentação de dados por existirem várias formas de sua 

utilização de mercado. Seguindo na direção de produtos recicláveis pode-se 

observar a grande variação em um processo que acarreta desde o processo 

produtivo a destinação de mercado. Segundo Hansen e Mowen (2010) a variação da 

margem de contribuição é a diferença entre a margem de contribuição real e a 

orçada, ou seja, é à margem de contribuição real menos a margem de contribuição 

orçada. Essa variação é favorável quando a margem de contribuição real for maior 

que a margem de contribuição orçada.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A COOREPA - Cooperativa Recicla Paranaíba iniciou-se suas atividades em 

2010. Antes de sua inauguração, buscou-se o entendimento do mercado em que a 

COOREPA estaria se projetando, ou seja, definiram-se quais os materiais que 

seriam mais adequados para serem coletadas. Esta pesquisa visa analisar a 

margem de contribuição do papelão (material mais coletado), com intuito de 

apresentar o quanto contribui com os rendimentos da cooperativa. Por se tratar de 

um estudo em andamento, com os dados iniciais é possível afirmar que o papelão 

compõe mais de 15% da receita total e que este material representa uma parcela 

significativa nos resultados da cooperativa. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

CARVALHO, A. A. M.; COPPINI, N. L. Proposta de Modelo de Formação de Preço 

Baseada no Conceito de Margem de Contribuição. In: Congresso de Engenharia 

de Fabricação, 4, 2007, São Pedro.. Anais. Rio de Janeiro: ABCM, 2007. 

COLLINS, J;  HUSSEY, R. Pesquisa em administração: um guia pratico para 

alunos de graduação e pós-graduação. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

HANSEN, D. R.; MOWEN, M. M. Gestão de Custos: Contabilidade e controle. 3. 

ed. São Paulo: Cengace Learning, 2010. 

OLIVEIRA, H. R. Relatórios gerenciais para a decisão de preços de venda na micro 

e pequena empresa comercial varejista: Uma contribuição ao estudo do conceito de 

margem de contribuição. Revista Scientia. Vila Velha (ES), v. 3, n. 2, , jul/dez. 2002.  

PADOVEZE, C. L. Curso Básico gerencial de custos. 2. ed. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2006. 

SANTOS, T. S. Do artesanato intelectual ao contexto virtual: ferramentas 

metodológicas para a pesquisa social. Sociologias,  Porto Alegre,  n. 22, dez.  

2009.    

SINGER, P. Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 2002. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookmann, 

2010. 


