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Alavancagem Operacional e Financeira 
 

 

 Alavancagem financeira se preocupa com o relacionamento. 

Alavancagem resulta do uso de ativo de recursos de custos fixos para aumentar os retornos 
aos proprietários da empresa. 
 
O grau de alavancagem operacional (GAO) é a medida numérica da alavancagem 
operacional da empresa, ou seja, avaliar a variação percentual do lucro operacional em 
relação às receitas operacionais ocorridas no exercício. 
 
Alavancagem financeira se preocupa com o relacionamento entre o LAJIR (Lucro antes do 
Juro e do Imposto de Renda) da empresa e seus resultados por ações sobre ações ordinária 
ou preferencial LPA (Lucro por ações). 
 
Apresentar o grau de alavancagem financeira (GAF) sabendo sempre que se o percentual 
de variação no LPA (Lucro por ações) resultante de uma variação percentual dada no LAJIR 
(Lucro antes do juro e do imposto de renda) for maior do que a percentagem de variação 
no LAJIR, a alavancagem financeira existe. Isso significa que sempre que o GAF é igual ou 
maior que 1, existe alavancagem financeira. 
 
Quanto maior for o grau de alavancagem operacional, maiores serão os riscos, pois, o 
resultado operacional ficará muito sensível a qualquer variação na receita bruta, tanto 
para mais como para menos. Em época de dificuldade de vendas, o distribuidor sente 
fortemente os reflexos. 
 
Tipos de Alavancagem Operacional 
 
Grau de alavancagem negativa: ocorre quando um aumento na receita bruta provoca uma 
queda no resultado operacional. Isso acontece nas seguintes situações: a margem de 
contribuição é negativa ou o crescimento da receita bruta é acompanhado pelo aumento 
das despesas fixas. 
 
Grau de alavancagem modesta: é registrado quando a empresa opera no prejuízo e 
quando os seus custos fixos estão acima do dobro da margem de contribuição. Nesse caso, 
um aumento na receita bruta de x% colabora para diminuir o prejuízo, mas, em uma 
percentagem menor. 
 
Grau de alavancagem em equilíbrio: ocorre quando a empresa opera no prejuízo e quando 
os seus custos fixos são exatamente o dobro da margem de contribuição. Nesses casos, um 
aumento na receita bruta de x% colabora para diminuir o prejuízo, na mesma proporção. 
 
Grau de alavancagem operacional: é o que ocorre na maioria dos casos, ou seja, um 
aumento ou uma diminuição da receita bruta x% gera um aumento ou uma diminuição do 
resultado operacional num percentual sempre maior. 


