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 APLICAÇÕES DE FUNÇÕES DO 1º GRAU (CONTINUAÇÃO) 

 

  

FUNÇÃO CUSTO : 

 

 Toda a produção de um determinado bem tem dois tipos associados de custos: 

 

 Custo Fixo: Custos que não dependem do volume de produção, existem mesmo se a 

produção for zero. Exemplo: custos de instalação, seguro, manutenção, etc.. 

 Custos Variáveis: Custos que dependem do volume de produção, como por exemplo 

custo de matéria-prima, energia, combustível etc... 

 

O modelo matemático que representa o custo é dado então pela parte constante (custo 

fixo) e a parte variável (quando há produção) portanto: 

 

 ( )        

 
Quando a demanda representada por x é zero, o valor do custo é representado pelo custo 

fixo    . A medida que o volume de produção aumenta, o custo associado aumenta na 

proporção de   ,  sendo   a constante de proporcionalidade que representa o custo de 

produção variável. 

 

Exemplo: 

Uma cooperativa de confecções alugou um galpão por R$ 500,00 mensais e paga mais R$ 

500,00 mensais a uma empresa de vigilância. Tem também como despesas fixas, R$ 200,00 

com água e energia elétrica. Cada peça produzida custa R$ 6,00. Qual a função custo que 

representa a produção total por período? Ao produzir 600 peças por mês, qual o custo total 

da cooperativa? 

R: 

Custo fixo: (aluguel + vigilância + água e energia) = 1.200,00; 

Custo variável: (custo por peça produzida vezes o número de peças 

feitas no período) = 6x; 
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Função final:   ( )          

Custo ao produzir 600 peças: C(x) = 1200+6.600= R$ 4800,00. 

 

Gráfico da curva de custos. 
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FUNÇÃO RECEITA : 

 

A função receita ou faturamento é definido é função do número de produtos vendidos e seu preço 

de venda, logo : 

 

 ( )     

 

Logicamente, se o seu volume de vendas é zero, sua receita também será zero. 

 

 
Exemplo: No caso da cooperativa de confecções, se o preço médio de venda de cada peça seja p = 

R$12,00, qual seria a receita se a produção mensal fosse toda comercializada? 

R:   ( )        

               = 12.600  

               = R$ 7200,00 

Gráfico da curva de receita. 
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FUNÇÃO RECEITA VERSUS FUNÇÃO CUSTOS: 

 

O objetivo de toda organizar é obter lucros, isso só é possível quando a receita ultrapassa os custos. 

O ponto de nivelamento ou ponto crítico ( no meio financeiro é conhecido pelo termo break-even 

point) é o valor no qual a receita obtida é exatamente igual ao custo: 
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FUNÇÃO LUCRO : 

 

Resultante da subtração RECEITA-CUSTO, a função lucro é representada matematicamente 

por : 

 

 ( )   ( )   ( ) 

 

 ( )     (      ) 

 

A função lucro é uma função crescente e normalmente se inicia negativa ATÉ QUE A 

RECEITA SE IGUALE E  ULTRASSE OS CUSTOS. 

 

 
Exemplo: 

Qual o lucro obtido pela cooperativa de confecções do exemplo anterior? 

Solução:  

              ( )   ( )   ( ) 

              ( )                       
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EXERCÍCIO: 

 

Enfrentando dificuldades de se colocarem no mercado formal de trabalho, um grupo de amigos que 

tem a habilidade de cabeleireiro, resolveu constituir - de forma informal - uma barbearia. Os custos 

fixos giram em torno de R$ 200,00 por mês e, pelos cálculos estimados, o custo variável por serviço 

prestado é de R$ 2,20. O grupo notou que ao fixar o preço cobrado por serviço em R$ 7,00, 

conseguiam uma frequência de 400 clientes por mês. A um aumento de 20% no preço cobrado, a 

frequência caiu 25%. Com base nessas informações, responda: 

a) Qual a função demanda? 

b) Traçar o gráfico para essa demanda. 

c) Para conseguir 500 clientes, qual o preço que deveria ser cobrado? 

d) Levando-se em conta o primeiro preço cobrado, qual o ponto de nivelamento? 

e) Traçar os gráficos do custo, receita e lucro em um mesmo plano cartesiano. 

 

ESTUDO DE CASO (PARA ENTREGAR DEPOIS DA SEMANA DE PROVAS): 

 

Dona Antônia tem um pequeno ateliê de costura e sua produção do mês de fevereiro é voltada 

para o carnaval. O produto chefe dessa época é o “kit” folia para vestir aqueles foliões que se 

aventuram na “pipoca”. O kit é composto de camiseta, short ou bermuda com porta documento 

interno e boné.  

Para planejar melhor o seu negócio e buscar um preço mais competitivo, D. Antonia fez um 

levantamento minucioso dos gastos do seu produto. Notou que por produto emprega de matéria 

prima o equivalente a R$ 12,00 e o custo da costura rateado por unidade de kit é de R$ 10,00. 

Gasta com pintura de figuras carnavalescas por kit, a importância de R$ 1,20. Com aluguel e outros 

gastos que independem da produção empregou R$ 2.592,00. Contabiliza ainda que cada 

embalagem custa R$ 0,80. Pela sua pesquisa de mercado nota que um preço de venda competitivo 

seria de R$ 60,00. 

Pede-se avaliar em termos de funções lineares aplicadas à gestão, como está o negócio pensado 

por D. Antonia. Para isso, calcule: 

1) Qual o ponto crítico ou de nivelamento? 

2) Qual o percentual que deve ser reduzido o custo fixo para manter a quantidade produzida do 

ponto crítico, caso o preço do kit sofra um queda de 10%? 

3) Qual o lucro se o empreendimento produzir e vender 1.000 unidades pelo preço inicialmente 

projetado? 

4) De quanto aumenta percentualmente o lucro, se a venda aumentar de 1.000 para 1.600 

unidades? 

5) Trace, em um só par de eixos cartesianos, os gráficos das funções Custo e Receita. 


