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RESUMO 

 

As empresas precisam ter a disposição informações de grande valia, nas quais 
possam ter base para tomar decisões O objetivo deste trabalho é esboçar métodos 
para a formação do preço de venda, escolher qual método se encaixa para a empresa, 
definir o preço a partir de fatores da empresa, como custos indiretos, despesas, custo 
de materiais de produção, entre outros. Com a fundamentação teórica foi possível 
basear-se para elaborar a proposta de formação do preço de venda baseado nos 
custos incorridos para a fabricação dos produtos. O trabalho trata-se de um estudo 
que foi elaborado para alcançar a problemática encontrada, para tanto, alguns 
processos metodológicos foram utilizados para formular a pesquisa, tais como 
pesquisa teórico-empírica, exploratória, estudo de caso e análise quantitativa. A coleta 
de dados foi feita em uma microempresa do ramo de confecções de Tapejara - RS, 
onde os dados foram obtidos através de entrevistas não-padronizada com a gestora. 
Para exemplificar os métodos de formação de preço, foi utilizado o software Excel da 
Olist e o cálculo mark-up, onde se obteve o resultado de que as peças estão trazendo 
lucratividade para a empresa e a peça saia tubinho é a que mais se destaca. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo está dividido em três tópicos. A primeira abordagem consiste em 

explanar sobre o tema e problema da pesquisa, onde se demonstra a importância do 

estudo. Em seguida, apresentam-se os objetivos geral e específico da pesquisa. Na 

sequência, aborda-se a justificava do estudo, no qual se apresenta a contribuição em 

nível teórico, prático e a relevância da investigação.  

A contabilidade de custos se designa a fornecer informações para vários 

níveis gerenciais de uma organização. Como contribuição, as funções de 

planejamento e controle das operações e de tomadas de decisões, além de tornar 

realizável a aplicação mais criteriosamente possível dos custos de produção aos 

produtos. 

As informações são importantes para se visualizar o que se fez e como se fez, 

qual o custo, por quanto se vendeu e qual foi o resultado. Com estas informações é 

possível se ter um aumento na produção, planejar processos mais eficientes, diminuir 

os custos e aumentar os lucros das organizações. Através da análise dos custos 

obtidos nos produtos, sabe-se qual será o seu preço de venda. 

Com o crescimento do meio empresarial, impulsiona gradativamente a 

competitividade no mercado, fazendo com que gestores se preocupem ainda mais na 

obtenção de lucros e mantendo-se em nível com a concorrência. A oferta de produtos 

semelhantes aumenta muito essa concorrência, fazendo com que o preço de venda 

do produto seja de forma a proporcionar o lucro. Nesse sentido, torna-se relevante 

saber o que determinou a formação de preço. 

O exato dimensionamento do preço de venda é um fator de extrema 

importância à sobrevivência e crescimento das empresas, pois ele reflete 

significativamente nos resultados finais da organização. O processo, geralmente 

causa muitas interrogações, pois para formar o preço ideal de cada produto, é 

necessário o estudo dos vários fatores que influenciam direta e indiretamente no 

produto. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A falta de conhecimento, ausência ou deficiência de controle para o 

diagnóstico de custos, faz com que as organizações determinem o preço de seus 

produtos aleatoriamente ou indevidamente podendo acarretar em prejuízos. No caso 

da marca Dulce Maria – cuja produção do vestuário é confeccionada em uma 
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microempresa situada no município de Tapejara, no estado do Rio Grande do Sul, as 

informações sobre os custos envolvidos na produção de suas peças, não há precisão. 

Da mesma forma, a formação do preço de venda das peças da marca, que são 

estabelecidos sem nenhum critério específico. Diante do exposto surge o seguinte 

problema de pesquisa: Como configurar a formação do preço de venda, baseado no 

sistema de custeio pleno nas peças de roupas da marca Dulce Maria? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Mensurar o preço de venda de algumas peças de roupa como Legging 

Montaria, Saia Tubinho e Vestido em Renda da marca Dulce Maria confeccionadas 

em uma microempresa situada no município de Tapejara, no estado do Rio Grande 

do Sul. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

A partir do objetivo geral têm-se os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar e identificar qual a melhor forma de sistema de custeio; 

 Identificar as despesas e os custos indiretos da empresa; 

 Identificar os custos das peças Legging Montaria, Saia Tubinho e Vestido 

em Renda; 

 Formar o preço de venda das peças Legging Montaria, Saia Tubinho e 

Vestido em Renda; 

 Identificar destes produtos os de maior rentabilidade ou lucratividade para 

a empresa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A contabilidade de custos tem importância na elaboração de estratégias para 

a sobrevivência das empresas, pois os seus resultados vão para o auxílio da gestão 

empresarial, com foco na tomada de decisões. O mercado competitivo faz com que 

as empresas precisem das informações com maior precisão, para definir suas 

estratégias de atuação. 



15 

 

Devido a uma alta concorrência no mercado de confecções, as margens de 

lucratividade se contraíram e o ganho real das empresas tem se baseado na 

capacidade de gerir seus custos. Por esse motivo se inclui a ampla importância do 

entendimento do processo de formação do preço de venda, seus componentes e a 

contabilização dos custos diretos e indiretos. 

A formação do preço de venda para empresas do ramo de confecções é 

importante pelo fato de ser um mercado com uma ampla variedade de produtos 

diferenciados. A especificação do preço de cada peça, torna mais visível para o 

administrador tomar suas decisões e saber qual a sua verdadeira lucratividade em 

relação a cada produto. 

Analisar e entender o processo de formação do preço de venda em uma 

microempresa e fazer uma semelhança com a teoria acadêmica justificam-se pela 

experiência adquirido da prática e pela oportunidade de conduzir ao mercado parte da 

teoria aprendida em sala de aula. Além disso, se dá pela importância da formação de 

preço para as tomadas de decisões estratégicas da empresa. 

Com a pesquisa, torna-se possível que a empresa em estudo entenda melhor 

seus custos, possibilitando que a mesma desfrute de tais informações para 

estabelecer melhorias e maximizar seus resultados, oferecendo para o mercado 

produtos mais competitivos e com qualidade. Nesse sentido, além de a empresa obter 

melhores resultados em vendas e, por consequência, melhorar seu financeiro, 

também poderá satisfazer aos seus clientes. 

Além disso, com base nas informações que o estudo podei gerar, sendo o 

custo de produção das peças, custo da peça pronta, lucro e entre outros. Baseando-

se nestas informações, a empresa vai ter um melhor conhecimento para sua tomada 

de decisão, para a formação do preço de venda. Com base no exposto, este trabalho 

se justifica pela contribuição que dará a empresa de confecção, e em especial para a 

marca Dulce Maria. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A contabilidade de custos torna-se necessária na proporção em que as 

empresas se desenvolvem. Quanto maior a empresa, maior a necessidade de existir 

um maior controle das atividades realizadas no negócio. Crepaldi (2010, p. 3) diz que 

a contabilidade de custos “surgiu da contabilidade geral, justamente pela necessidade 

de se ter um controle maior sobre os valores a serem atribuídos aos estoques de 

produtos na indústria e, também, pela necessidade de tomar decisões quanto ao que, 

como e quando produzir”. Ajuda no auxílio às funções de determinação de 

desempenho, e de planejamento e controle das operações para a tomada de decisão. 

A contabilidade de custos é considerada uma importante ferramenta para 

elaborar informações em vários níveis gerenciais, reunindo, classificando e 

registrando os dados operacionais das distintas atividades, empregando métodos de 

custeio. Segundo Leone (2000, p. 23), 

 

Fundamentalmente, a Contabilidade de Custos refere-se hoje às 
atividades de coleta e fornecimento de informações para as necessidades de 
tomada de decisão de todos os tipos, desde as relacionadas com operações 
repetitivas até as de natureza estratégica, não repetitivas, e, ainda, ajuda na 
formulação das principais políticas das organizações. 

 

Além disso, ela pode ser diferente dos demais ramos da contabilidade na 

produção de uma empresa industrial, onde segundo Ribeiro (1999, p. 17) “o que torna 

a Contabilidade de Custos diferente dos demais ramos da Contabilidade são os 

procedimentos praticados na área de produção da empresa industrial, os quais 

exigem a aplicação de critérios específicos para se apurar o Custo de Fabricação”. A 

contabilidade de custos busca alcançar uma melhor análise da situação financeira da 

empresa.  

E com as constantes mudanças no ambiente empresarial, as empresas se 

tornam mais competitivas, requerendo informações precisamente levantadas para 

assim poder utilizá-las na tomada de decisão.  

 

Contabilidade de Custos é uma técnica utilizada para identificar, 
mensurar e informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem a função 
de gerar informações precisas e rápidas para a administração, para a tomada 
de decisões. É voltada para análise de gastos da entidade no decorrer de 
suas operações (CREPALDI, 2010, p. 2). 
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Gerando informações para a administração e tendo todo o controle do 

movimento do processo produtivo, o gestor pode refletir melhor sobre a tomada de 

decisão.  

 

Contabilidade de Custos é o conjunto de princípios e normas que 
permitem o registro e o controle de todo o movimento do processo produtivo 
e a agregação de todos os elementos que formam o valor pelo qual devem 
ser refletidos na posição patrimonial os produtos e a produção em 
processo[...] (LEONE, 2000, p. 15). 

 

Então, a contabilidade de custos teve seu começo no momento em que 

ocorreu a necessidade de melhor controlar algumas atividades nas organizações. E 

desde então é visualizada como uma ferramenta, que além de marcar os fatos de 

custos das empresas, fornece informações que podem ser aplicadas na tomada de 

decisão. 

 

2.1.1 Definições e conceitos de custos 

Para a análise dos resultados da empresa, necessita-se compreender os 

conceitos aplicados e as abordagens ou sistemas de custeio que são usados interna 

e externamente. Segundo Wernke, 

 

A interpretação inadequada das inúmeras explicações encontradas 
na literatura contábil ou administrativa consegue levar o administrador a 
equivocar-se quanto aos fatores que sejam classificados como gastos, 
investimentos, despesas, perdas, desperdícios e custos (2005, p. 3). 

  

Infelizmente não há igualdade quanto ao uso dos termos técnicos, dos 

conceitos de custos. Segundo Leone (2000, p. 55), 

 

Existem vários tipos de custos, tantos quantas forem as 
necessidades gerenciais. O contador de custos estabelece e prepara tipos de 
custos diferentes que vão atender às diferentes finalidades da administração. 
Essas afirmações nada mais são do que a constatação da veracidade do 
conceito moderno de custos segundo o qual existem “custos diferentes para 
atender finalidades diferentes”. Alguns tipos de custos são conhecidos e sua 
determinação pela Contabilidade é uma atividade repetitiva, corrente. Outros 
tipos somente são levantados ou estabelecidos à medida que a 
Administração necessita deles. 

 

Com o intuito que uma gestão de custos possa ser conceituada eficiente é 

importante que os gestores compreendam e identifiquem as diferenças e 

semelhanças entre os principais conceitos de custos. Logo, para o melhor 
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conhecimento do assunto abordado, serão expostos alguns conceitos e termos 

utilizados ao longo do trabalho. 

 

2.1.1.1 Gasto 

Os gastos são saídas financeiras utilizadas na obtenção de determinados 

bens ou serviços indispensáveis nas operações empresariais, de acordo com a 

utilidade do gasto no processo operacional, o mesmo será nomeado, mesmo que 

temporariamente, como investimento, custo ou despesa. No que diz a respeito, 

Wernke (2005, p. 3) afirma que, 

 

O termo Gasto é utilizado para descrever as ocorrências nas quais 
a empresa despende recursos ou contrai uma obrigação (dívida) perante 
terceiros (fornecedores, bancos etc.) para obter algum bem ou serviço que 
necessite para suas operações cotidianas. [...] Ou seja, um gasto pode ser 
relacionado a algum investimento (como a compra de máquinas e 
equipamentos) ou a alguma forma de consumo de recursos (custos fabris ou 
despesas administrativas).  

  

Os gasto podem ser desembolsados da empresa para depois entrar como 

ativo da mesma, onde segundo Martins (2010, p. 24), “é a compra de um produto ou 

serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), 

sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos 

(normalmente dinheiro)”. Por tanto, o gasto é uma saída que pode estar relacionado 

com investimento para fim de atingir seus objetivos. 

 

2.1.1.2 Investimentos 

Investimentos são dedicações aplicadas na aquisição de um bem ou serviço 

que será ativado na empresa e será sujeito a futura baixa ou amortização. No conceito 

de Martins (2010, p. 25), 

 

Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços 
(gastos) que são “estocados” nos Ativos da empresa para baixa ou 
amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu 
desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente chamados 
de investimentos. 

 

Também pode-se considerar investimento, aqueles gastos com aquisições de 

recursos destinados a alteração ou consumo.  
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 [...] Consideram-se ainda investimento os gastos com a obtenção 
dos bens destinados a troca (mercadorias), transformação (matéria-prima, 
material secundário e material de embalagem) ou consumo (material de 
expediente e limpeza) enquanto esses bens ainda não foram trocados, 
transformados ou consumidos (RIBEIRO, 1999, p. 22).  

 

Nesta circunstância, pode-se afirmar que investimento retrata a aplicação da 

aquisição de um bem ou serviço que têm por finalidade gerar algum benefício para a 

empresa. 

 

2.1.1.3 Perda 

O termo perda consiste em bens e serviços gastos fora da normalidade do 

procedimento empresarial. Não são classificados como custos e refletem de forma 

negativa no patrimônio das empresas. Sobre este assunto Wernke (2005, p. 3-4) 

esclarece que, 

 

O conceito de Perdas abrange as ocorrências fortuitas, ocasionais, 
indesejadas ou involuntárias no ambiente das operações de uma empresa. 
Assim, o valor relacionado com a deterioração anormal de ativos causados 
por incêndios ou inundações, os furtos de mercadorias ou matérias-primas, o 
corte equivocado de uma peça (tornando-a imprestável para uso ou 
reaproveitamento), entre outras possibilidades, são classificáveis como 
perdas, pois não fazem parte da normalidade das operações da entidade. 
Tais tipos de gastos não devem ser considerados integrantes dos custos de 
fabricação dos produtos, de vez que são fatores oriundos de ineficiência 
interna da empresa. 

 

Perda tem a ver com a possibilidade de algo acontecer na empresa sem 

querer. A perda não deve ser confundida com despesa ou com custo, justamente por 

decorrer de uma anormalidade ou involuntariedade que possa existir. Citam-se alguns 

exemplos de perda: incêndios, obsoletismo de estoque e etc. (MARTINS, 2010, p. 26). 

Por isso, as perdas são gastos que não trazem retorno algum para a organização. 

 

2.1.1.4 Despesa  

Despesas são especificadas como os gastos indispensáveis para as áreas de 

suporte da empresa, e que em geral não fazem parte do método produtivo da 

empresa.  

 

[...] Este conceito é empregado para identificar, no caso de uma 
fábrica, os gastos não relacionados com a produção, mas que são 
necessários ao funcionamento da organização, ou seja, os gastos ligados às 
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atividades gerenciais da empresa (como despesa de vendas, despesas 
administrativas, e despesas financeiras) [...] (WERNKE, 2005, p. 4) 

 

São consumos de bens e serviços que não são utilizados no processo 

produtivo, gerando aquisição de receitas.  Para Martins (2010, p. 25), “despesa é um 

bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas”. A 

despesa é o gasto que a empresa tem para vender um produto e gerar uma receita. 

Desse modo, despesa representa os gastos para aquisição de bens ou 

serviços destinados para as atividades gerenciais da empresa e não para o processo 

produtivo da mesma. Os gastos necessários aos departamentos responsáveis pela 

função gerencial da empresa, que são as áreas administrativas comercial e financeira, 

são denominadas despesas.  

 

2.1.1.5 Custo  

Os custos acontecem no decorrer de todo o processo produtivo, materiais de 

produção consumidos na iniciação de sua fase até a etapa em que o produto está 

completamente pronto. Segundo Wernke (2005, p. 4) os “custos são classificados 

como os gastos efetuados para fabricar produtos ou prestar serviços[...]”. São os 

gastos para produzir um produto que será oferecido para seus clientes. 

Custos são identificados no momento da utilização dos fatores de produção 

para a fabricação de um produto. Explica Silvio Aparecido Crepaldi (2010, p. 7) “Ele 

também é um gasto só que reconhecido como custo no momento da fabricação de 

um produto ou execução de um serviço”. No momento de sua utilização na fabricação 

de um bem, surge o custo, como parte do bem elaborado. 

Por tanto, custos são as retiradas de recursos que a organização emprega na 

compra de bens ou serviços que serão usados no início da produção dos bens ou 

serviços até serem comercializados. 

 

2.1.1.6 Desperdícios 

As empresas encontram-se obrigadas a melhorar suas estruturas de custos, 

as novas exigências do mercado de forma contínua e eficiente, tendo em vista os 

cuidados dos gestores modernos com a identificação e exclusão dos desperdícios 

resultantes das atividades produtivas. 
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Gastos ocorridos no processo produtivo ou de geração de receitas 
e que possam ser eliminados sem prejuízo da qualidade ou quantidade de 
bens, serviços ou receitas geradas constituem os desperdícios. Exemplos: 
trabalho decorrente de defeitos de fabricação e estocagem e manutenção de 
estoque desnecessário (BERLI, 2007, p. 22). 

 

Portanto, o desperdício é o consumo relacionado com os trabalhos que não 

agregam valor, do ponto de vista do cliente, onde originam dispêndio de tempo e 

dinheiro desnecessários aos produtos e serviços. 

 

2.1.2 Classificação dos Custos 

Com a finalidade de melhor ordenar e distribuir os custos, os mesmos são 

identificados de várias formas, o que dispõe atribuir a cada produto os seus custos 

correspondentes. 

 

2.1.2.1 Custo Direto 

Considera-se custos diretos todos os custos que conseguem ser distinguidos 

e apropriados diretamente ao item ou serviço que o consumiu. Segundo Martins,  

 

Podemos verificar que alguns custos podem ser diretamente 
apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo 
(quilogramas de materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão 
de obra utilizadas e até quantidade de força consumida) (2010, p. 48). 

 

Os custos diretos, diferenciado dos custos variáveis, não precisam de rateios 

para estarem apropriados aos produtos. Sua apropriação é geralmente executada de 

forma direta a cada produto ou serviço. O mesmo realiza-se quando determinadas 

atividades são auxiliadas por medidores para essa finalidade. Como exemplifica 

Wernke, Rodney (2005): 

 

Os Custos Diretos são os gastos fácil ou diretamente atribuíveis a 
cada produto fabricado no período. São aqueles custos que podem ser 
identificados com facilidade como apropriáveis a este ou àquele item 
produzido. Por suas características próprias e objetividade de identificação 
no produto pronto, esses gastos são atribuídos aos artigos produzidos por 
medições ou por controles individuais (como a ficha técnica), sem a 
necessidade de recorrer a algum tipo de divisão ou rateio mais complexo [...] 
(WERNKE, 2005, p. 7). 

 

Então, quanto mais fácil atribuir um item de custo a um produto, mais direto 

ele é. Na concepção de Crepaldi (2010, p. 8) “são os que podem ser diretamente 
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apropriado ao produto, bastando existir uma medida de consumo. Geralmente, 

associando a produtos e variam proporcionalmente a quantidade produzida”. Os 

custos diretos tem a propriedade de ser perfeitamente mensuráveis de maneira 

objetiva.  

 

2.1.2.2 Custo Indireto 

Os custos indiretos sucedem ao longo de toda a organização, tornando 

improvável a apropriação direta aos produtos ou serviços. Por meio de envolver-se 

em várias funções no processo empresarial, dificulta a aplicação desses custos 

equivalente para cada função. Assim de acordo com Wernke, Rodney (2005, p. 7) 

“custos Indiretos englobam os itens de custos em que há dificuldades de identificá-los 

às unidades de produtos fabricados no período [...]”. Portanto, os custos indiretos são 

aqueles custos que não se consegue atribuir diretamente a um serviço ou produto. 

A necessidade de taxas, critérios de rateio e também outras formas de atribuir 

os custos aos produtos, são importantes. Existem outros exemplos de custos indiretos 

como diz Crepaldi (2010, p. 8) “são os que, para serem incorporados aos produtos, 

necessitam da utilização de algum critério de rateio. Exemplos: aluguel, iluminação, 

depreciação, salário de supervisores etc”. Então, são aqueles que apenas mediante 

aproximação podem ser atribuídos aos produtos por algum critério de rateio.  

Nesse sentido, custos indiretos são gastos que não podem ser alocados 

diretamente aos produtos. Os custos podem ser conceituados de diversas maneiras, 

de acordo com sua finalidade. Quanto ao volume de produção os custos são 

classificados em fixos e variáveis.   

 

2.1.3 Em Relação ao Volume de Produção 

Os procedimentos dos custos em relação ao volume, permite averiguar as 

variações nos custos totais e unitários em relação a diferentes volumes de produção. 

Os custos podem ser, em geral, classificados quanto a variabilidade em: 

 

2.1.3.1 Custos Fixos 

O montante total dos custos fixos continua igual independentemente do 

número de unidades produzidas no período. Assim, custos fixos são aqueles que não 

mudam mesmo com o crescimento ou baixa do volume de atividade. 
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Custos Fixos são aqueles cujos valores totais tendem a permanecer 
constantes (“fixos”) mesmo havendo alterações no nível de atividades 
operacionais do período. São os custos que têm seu montante fixado 
independentemente de oscilações na atividade fabril, não possuindo qualquer 
vinculação com o aumento ou redução do número de unidades produzidas 
no mês. [...] (WERNKE, 2005, p. 8). 

 

Custos fixos são os custos que permanecem fixos independentemente do 

nível de atividade da empresa. Assim, custos fixos são aqueles que não oscilam 

mesmo com o aumento ou redução do volume de atividade. Conforme Leone (2000, 

p. 55) “são custos (ou despesas) que não variam com a variabilidade da atividade 

escolhida. Isto é, o valor total dos custos permanece praticamente igual mesmo que a 

base de volume selecionada como referencial varie”. O Gráfico 1 abaixo, demonstra 

o comportamento dos custos fixos: 

 

 
Gráfico 1: Custos Fixos 
Fonte: Crepaldi (2012, p. 132). 

 

Por tanto, como mostra o gráfico a cima, mesmo aumentando o valor e a 

quantidade produzida ou vendida os custos fixos não oscilaram, eles fazem parte da 

estrutura do negócio. 

 

2.1.3.2 Custos Variados 

Custos variáveis são os custos que mudam de acordo com o volume de 

produção, ou seja, à medida em que a variação da quantidade de trabalho será a 

mudança dos custos. 
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Os Custos Variáveis são os gastos cujo total do período está 
proporcionalmente relacionado com o volume de produção: quanto maior for 
o volume de produção, maiores serão os custos variáveis totais do período, 
isto é, o valor total dos valores consumidos ou aplicados na produção tem 
seu crescimento vinculado à quantidade produzida pela empresa [...] 
(WERNKE, 2005, p. 8). 

 

Os custos variáveis podem ser evitados, pois meramente aparecem quando 

a atividade ou a produção é executada. Assim, explica Leone (2000, p. 73) “os custos 

variáveis somente aparecem quando a atividade ou a produção é realizada. Nesse 

sentido eles são evitáveis porque se pode comandar o volume da atividade ou da 

produção”. São os custos que mudam de acordo com a produção ou a quantidade de 

trabalho. Logo o Gráfico 2 demostra o comportamento dos custos variáveis. 

 

 
 

 

 

Desta forma, como mostra o gráfico a cima, aumentado o valor e a quantidade 

o custo variável muda dependendo o ritmo e ao volume de produção ou de prestação 

de serviços da empresa. Tanto os custos fixos quanto os custos varáveis estão 

atrelados ao tipo de cada organização. 

 

2.1.4 Mão-de-obra  

Refere-se a gastos com colaboradores que colocam sua força de trabalho na 

criação de matérias-primas em produtos de forma direta e indireta. Para Leão (2008, 

p. 14), “mão-de-obra é um insumo que ocorre com grande peso na maioria dos 

Gráfico 2: Custos Variáveis 
Fonte: Crepaldi (2012, p. 132). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
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serviços e raramente não ocorre. Nos produtos, ela sempre ocorre”. É o trabalho 

diretamente ou indiretamente empregado na fabricação de um bem ou serviço. 

 

2.1.4.1 Mão-de-obra Direta  

É o custo de algum trabalho efetuado diretamente no produto, mudando a 

forma e a natureza que se compõe, como o trabalho realizado por funcionários que 

estão diretamente atuando na fabricação de produtos. 

 

A mão-de-obra direta (MOD) está relacionada com todo o 
funcionário que executa uma tarefa capaz de ser medida e agregada 
diretamente ao produto, como é o caso de um operário no setor de prensa 
em uma indústria metalúrgica, em que o tempo consumido na prensagem de 
um produto ou componente pode ser medido (FERREIRA, 2007, p. 37). 

 

E por ser funcionários que tocam nos produtos ela pode ser chama de touch 

labor, como explica Garrison, Noreen e Brewer (2013, p. 24) “[...] às vezes, a mão-de-

obra é chamada de mão-de-obra toque (touch labor) porque seus trabalhadores tocam 

no produto enquanto é produzido [...]”. Sendo assim, mão-de-obra direta é o custo de 

qualquer trabalho realizado por funcionários aos produtos ou serviços, mudando a 

forma e a natureza do material que se compõe. 

 

2.1.4.2 Mão-de-obra Indireta 

A mão de obra indireta é o custo que não se pode apropriar diretamente a 

cada tipo de produto, são aqueles que somente mediante aproximação podem ser 

atribuídos aos produtos por algum critério de rateio. Ferreira (2007, p. 38) diz que,  

 

No que tange a mão-de-obra indireta (ex.: salários administrativos) 
esta é somente apropriada ao produto por meio de rateios ou outra 
apropriação indireta, pois não é possível ou viável economicamente mensurar 
o quanto do trabalho do funcionário está sendo empregado ao produto 
(FERREIRA, 2007, p. 38). 

 

A mão de obra indireta é a atividade realizada de supervisão ou ajuda a 

produção. Do modo que está associada aos operários cuja atividade não está 

diretamente relacionada ao produto, mesmo que eles sejam fundamentais para 

produzir o item. Segundo exemplo de Crepaldi diz que, 

 

Um operário opera uma máquina, na qual são fabricados vários 
produtos. Se conseguirmos medir o tempo de produção de cada produto por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o
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meio de controles, então a mão-de-obra é direta, se não conseguirmos e 
tivermos que nos utilizar de qualquer critério de rateio para apropriar a mão-
de-obra aos produtos, então ela será Mão-de-Obra Indireta- MOI (2010, p. 
49). 

 

Dessa forma, os gastos com colaboradores que trabalham em atividades de 

forma indireta na produção, são classificados custos com mão de obra indireta por 

não conseguir mensurar o quanto do trabalho do funcionário da empresa está sendo 

empregado no produto. 

 

2.1.5 Métodos de Custeio 

Métodos de custeio se definem por identificar o custo unitário de cada produto 

ou serviço, tendo como base os custos diretos e indiretos totais. Os métodos mais 

usados são: Por absorção, Direto/ variável, Baseado em atividades (ABC) e padrão 

(DUTRA, 2010, p. 241). Métodos de custeio é a forma como as organizações 

acrescentam ao preço de venda seus custos de fabricação.  

 

2.1.5.1 Custeio por Absorção 

Consiste na apropriação de todos os custos, causados pelo uso de recursos 

da produção aos bens elaborados da organização. Com esse sistema de custeio, a 

organização adquire certa matéria-prima e a modifica em produto através de um 

processo, ao longo do qual cargas de custos vão sendo somadas ao custo inicial da 

matéria-prima.  

 

O Método de Custeio por Absorção, também chamado de Custeio 
Pleno ou Integral, é o mais utilizado quando se trata de apuração de resultado 
e consiste em associar aos produtos e serviços os custos que ocorrem na 
área de elaboração, ou seja, os gastos referentes às atividades de execução 
de bens serviços [...] (DUTRA, 2010, p. 241). 

 

Todos os gastos relacionados ao esforço de fabricação são distribuídos 

(rateados) para todos os produtos. Martins (2010, p. 37) diz que “[...] consiste na 

apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de 

produção; todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para 

todos os produtos ou serviços feitos [...]”.  

O método de custeio por absorção apresenta algumas vantagens, como para 

Leone e Leone (2007, p. 65) afirmam que “a vantagem mais óbvia do custeio por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gastos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
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absorção é que ele atende às exigência do FASB (Financial Accounting Standards 

Board) e da legislação tributária [...]”. 

Mas também o mesmo método pode apresentar desvantagens, para 

Magalhães e Brito (2007, p. 483) afirmam que “percebe-se que o custeio por absorção 

não permite a identificação da relação custo-volume-lucro, podendo-se reconhecer 

como uma desvantagem”. 

Diante dessas afirmações, pode-se considerar o custeio por absorção como 

o método de custeio em que são apropriados todos os custos de fabricação, sejam 

eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, produzidos pelo uso de recursos da 

produção aos bens fabricados, e só os de produção, isto dentro do ciclo operacional 

interno. Todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos 

os produtos feitos. 

 

2.1.5.2 Custeio Direto ou Variável 

O Método de Custeio Variável é aplicado pelas empresas no auxílio à tomada 

de decisões, apresentando como a premissa básica, compreender qual é a Margem 

de Contribuição (Diferença entre Receita e o Custo variável) que cada produto 

apresenta para cobrir gastos fixos da empresa e gerar lucro. 

 

O custeio direto é baseado na margem de contribuição, conceituada 
como a diferença entre o total da receita e a soma de custos e despesas 
variáveis, e possui a faculdade de tornar bem mais facilmente visível a 
potencialidade de cada produto para absorver custos fixos e proporcionar 
lucro [...] (DUTRA, 2010, p. 244).  

 

As vantagens deste método de custeio é aproveitado pela administração com 

êxito como a segurança, quais produtos, linhas de produtos, vendas e outros 

segmentos que são lucrativos e onde a Contabilidade de Custos deseja investigar 

(LEONE, 2010, p. 339). 

Somente os custos variáveis são levados em conta sejam eles diretos ou 

indiretos. Para Leone e Leone (2010, p. 339) dizem nas desvantagens que “[...] As 

informações do custeio variável são bem aplicadas em problemas cujas soluções são 

de curto alcance no tempo”. 

Por tanto, o sistema de custeio variável fornece informações baseadas 

na margem de contribuição e é o sistema que dispõe os recursos essenciais para a 

tomada de decisões nas empresas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Margem_de_contribui%C3%A7%C3%A3o
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2.1.5.3 Custeio baseado em atividades (ABC) 

Custeio baseado em atividades é um método de custeio que dispõe 

direcionadores para destinar as despesas e custos indiretos de uma forma mais 

objetiva aos produtos e serviços. Segundo Martins (2010, p. 87) diz que “o Custeio 

Baseado em Atividades, conhecido como ABC (Activity- Based Costing), é um método 

de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio 

arbitrário dos custos indiretos [...]”. Sendo assim, o sistema é de total organização e 

controle do gerenciamento a favor da organização. 

É um método de custeio que está fundamentado nas atividades que a 

organização realiza no processo de fabricação de seus produtos, para Crepaldi (2012, 

p. 242 – 243), 

 

O Activity Based Costing permite uma análise de custos através das 
atividades da empresa. Cada atividade descreve o que a empresa faz e 
quanto de recursos ela utiliza para fabricar seus produtos. A metodologia de 
custeio ABC identifica as atividades desenvolvidas em uma empresa e 
determina seu custo e desempenho. 

 

Então, para a compreensão do custeio por atividades, deve-se possuir em 

mente, que os negócios possuem uma hierarquia, estipulada pelo seu consumo de 

recursos e pela alocação dos custos das atividades aos produtos. Em resumo Crepaldi 

diz que são as seguintes vantagens em utilizar deste método de custeio, 

 

 Informações gerenciais relativamente mais fidedignas por meio 
de redução do rateio; 

 Proporcionar maior visualização dos fluxos dos processos; 

 Eliminar/reduzir atividades que não agregam ao produto um 
valor percebido pelo cliente; 

 Identificar os produtos e clientes mais lucrativos; 

 Melhorar significativamente sua base de informações para a 
tomada de decisões (CREPALDI, 2010, p. 324). 

 

Além de se existir as vantagens como mencionado a cima, também existem 

desvantagens a respeito deste mesmo método de custeio, segundo Crepaldi (2010, 

p. 324) descreve os seguintes: 

 

 Gastos elevados para implantação; 

 Alto níveis de controles internos a serem implantados e 
avaliados; 

 Levar em consideração muitos dados com informações de 
difícil extração; 
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 Dificuldade de envolvimento e comprometimento dos 
empregados da empresa; 

 Não é aceita pelo fisco, gerando a necessidade de possuir dois 
sistemas de custeio. 

 

 Por tanto, este método permite a mais certa visualização dos custos durante 

a análise das atividades realizadas dentro de uma organização. Nele, os custos ficam 

visíveis e passam a ser alvos de programas para sua diminuição e de melhora nos 

processos, auxiliando as organizações a tornarem-se mais lucrativas e eficientes. 

 

2.1.5.4 Custeio-padrão 

O método do custo padrão possui como função predominante oferecer 

suporte para o controle de custos da empresa, possibilitando um padrão de 

comportamento para os custos. Segundo Dutra (2010, p. 251), "[...] o custo padrão é 

a determinação antecipada dos componentes do produto, em quantidade e valor, 

apoiada na utilização de dados de várias fontes, com validade para determinado 

espaço de tempo[...]". É usado com o objetivo de verificar se os custos reais incorridos 

é com o que esperava-se que fosse gasto. 

O objetivo do custo-padrão é firmar uma base de comparação nos custos, não 

sendo uma outra forma, método ou critério de contabilização de custos. Segundo 

Martins (2010, p. 316), 

 

Seu grande objetivo, portanto, é o de fixar uma base de comparação 
entre o que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido. E isso nos leva a 
conclusão de que Custo-padrão não é uma outra forma, método ou critério 
de contabilização de custos (como Absorção e Variável), mas sim uma 
técnica auxiliar [...].   

 

Por tanto, o custo-padrão é estabelecido, quantificando-se o consumo e 

aplicação de matéria-prima, mão de obra, custos indiretos de fabricação e demais 

recursos essenciais para a formação de uma unidade, em quantidade e valor, sendo 

uma técnica auxiliar.  

 

2.2 FORMAÇÃO DO PREÇO 

A formação do preço de venda não pretende o simples acréscimo do 

faturamento da empresa, mas a ligação de preço e volume mais lucrativo, pois 

faturamento maior nem sempre significa lucro maior. 
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A formação do preço de venda de produtos é um trabalho técnico e 
também um fator determinante de sobrevivência da exploração da atividade. 
Alguns especialistas afirmam que ter os preços definidos exclusivamente pelo 
mercado é um risco. Ou seja, o mercado não é nem deve ser o único caminho 
para a definição de preços, mas é importante ter os preços compatíveis com 
o mercado (CREPALDI, 2012, p. 358). 

 

O preço de venda deve ser digno para o consumidor e adequado para garantir 

a sobrevivência da organização. Segundo Leão (2008, p. 8) “o preço ofertado deve 

ser sempre justo para o comprador e adequado pra a sobrevivência da empresa. Não 

se deve vender um serviço ou produto se o preço não puder cobrir os custos”. As 

organizações precisam ter certeza de que estão disponibilizando a melhor oferta sem 

perder a lucratividade. 

 Determinar o preço de venda é um dos mais significativos momentos nas 

decisões a serem implantadas nas empresas. Por quanto devem ser vendidas as 

mercadorias, produtos ou serviços. Esse fator pode representar o sucesso, a 

rentabilidade, a competitividade ou não da empresa e, consequentemente, sua 

evolução ou extinção. Segundo Leão (2008, p. 8), “uma das causas de tão pouco 

tempo de duração das empresas é a formação do preço de seus serviços ou produtos, 

indispensáveis para sua sobrevivência”. Conhecer a importância da formação do 

preço e a estrutura criteriosa da mesma. 

Para administrar preços de venda, sem dúvida é fundamental conhecer o 

custo do produto, porém este conhecimento por si só, embora seja necessária, não é 

suficiente. Para Martins (2010, p. 218), 

 

Além do custo, é preciso saber o grau de elasticidade da demanda, 
os preços de produtos dos concorrentes, os preços de produtos substitutos, 
a estratégia de marketing da empresa etc.; e tudo isso depende também do 
tipo de mercado em que a empresa atua, que vai desde o monopólio ou do 
monopsônio até a concorrência perfeita, mercado de commodities etc. 

 

O relevante é que o sistema de custos forneça informações que sejam 

aproveitadas e consistentes com a filosofia da empresa, especialmente com sua 

política de preços, sendo assim, o preço de venda deve ser justo para o consumidor 

e garantir a sobrevivência da empresa. 

 

2.2.1 Fatores que Influenciam na Formação do Preço de Venda 

É fundamental entender todo o meio em que a organização está inserida, para 

assim, estabelecer o preço ideal e assegurar o retorno esperado. Para tanto, a 
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definição dos preços de venda dos produtos de fabricação da empresa seja uma 

função bastante complexa, que leva em consideração vários fatores. Como explica 

Martins (2010, p. 218), 

 

Para administrar preços de venda, sem dúvida é necessário 
conhecer o custo do produto; porém essa informação, por si só, embora seja 
necessária, não é suficiente. Além do custo, é preciso saber o grau de 
elasticidade da demanda, os preços de produtos dos concorrentes, os preços 
de produtos substitutos, a estratégia de marketing da empresa etc [...]. 

 

Percebe-se portanto, que para construir o preço certo que assegure retorno 

positivo, é indispensável o vasto conhecimento do ambiente em que a organização 

atua, além de identificar minuciosamente os custos e despesas que a atividade 

empresarial gera. O preço de venda pode ser constituído com base em alguns 

métodos existentes, com base no comportamento dos custos ou sobre o retorno do 

investimento e também sobre o mercado de atuação do empreendimento. 

 

2.2.1.1 Margem de Contribuição 

Com o cálculo da margem de contribuição é possível analisar a contribuição 

de cada item para cobrir os demais gastos fixos. Crepaldi (2010, p. 236) diz que “a 

Margem de Contribuição representa o valor que cobrirá os Custos e Despesas fixos 

da empresa e proporcionará o lucro”. Resumidamente, a margem de contribuição 

pode ser definida também como ganho bruto sobre as vendas. 

Desta maneira, a margem de contribuição, pode ser vista como a quantidade 

com que as vendas contribuem para gerar lucro e pagar os custos fixos. Marques 

(2010, p. 37) diz que “para facilitar o entendimento sobre a Margem de Contribuição 

far-se-á a exemplificação em fórmula algébrica”. Sendo a diferença entre o preço de 

venda, os custos variáveis e as despesas variáveis, é o valor que cada unidade 

realmente traz à empresa de sobra entre seu preço de venda e o custo que de fato 

provocou e lhe pode ser imputado sem erro: 

 

Margem de Contribuição = Preço de venda - Custo variável - Despesas Variáveis 

Fórmula 1: Cálculo da Margem de Contribuição 
Fonte: Marques (2010, p. 37). 
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Por meio das informações do cálculo da margem de contribuição torna-se 

realizável verificar algumas vantagens que o método dispõe, segundo Crepaldi são as 

seguintes:  

 

• a empresa pode facilmente obter os gastos variáveis por unidades 
do produto;  

• não foi necessário efetuar qualquer tipo de rateio, evitando com 
isso trabalho burocrático e as distorções que os rateios podem trazer; 

• com base nos gastos variáveis, calculamos rapidamente o preço 
normal de venda que assegura a meta de 20% de lucro líquido sobre vendas; 

• conhecendo o preço normal e os gastos variáveis, podemos 
analisar preços especiais para situações também especiais, como promoção 
para desova de estoque ou venda para mercado externo (CREPALDI, 2012, 
p. 380–381) 

 

Para se analisar o desempenho de um segmento de distribuição é importante 

tanto a margem de contribuição direta como a margem de contribuição indireta. 

 

 O melhor meio para analisar o desempenho de um segmento de 
distribuição é a análise tanto de sua margem de contribuição direta como de 
sua margem de contribuição indireta. Do mesmo modo como se analisam os 
custos e o desempenho dos segmentos da atividade industrial, de outras 
atividades e até mesmo da empresa como um todo, devemos analisar os 
custos dos segmentos de distribuição (LEONE, 2000, p. 375-376). 

 

Fornece para a empresa maneira mais conveniente de comparar o lucro e os 

retornos de cada produto com seu preço. A margem de contribuição é uma parcela do 

preço de venda que passa os custos e despesas variáveis, contribuindo para 

compreensão dos custos fixos e estabelecimento do lucro (MARQUES, 2010 p. 37). 

As empresas poderão saber quanto sobra de suas vendas para cobrir as despesas 

fixas da mesma. 

Entende-se do exposto que por meio da margem de contribuição é possível 

visualizar a contribuição que cada bem e/ou serviço proporciona para os resultados 

da empresa. Cabe ressaltar que tal informação é necessária para o processo decisório 

de qualquer tipo de empreendimento, seja qual for o porte da empresa. 

 

2.2.1.2 Ponto de Equilíbrio 

O ponto de equilíbrio refere-se à quantidade produzida/volume de operações 

para a qual a receita iguala ao custo total. É o ponto onde o lucro líquido é igualado a 

zero. 
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O Ponto de Equilíbrio (PE) pode ser conceituado como o nível de 
vendas, em unidades físicas ou em valor ($), no qual a empresa opera sem 
lucro ou prejuízo. O número de unidades vendidas no Ponto de Equilíbrio é o 
suficiente para a empresa cobrir seus custos (e despesas) fixos e variáveis, 
sem gerar qualquer resultado positivo (lucro) (WERNKE, 2005, p. 119). 

 

O modelo do ponto de equilíbrio tem como propósito definir o nível de 

produção em termo de quantidade ou de valor que se traduz pelo equilíbrio entre a 

totalidade dos custos e das receitas. Segundo Marques (2010, p. 40) diz que “o ponto 

de equilíbrio é o indicador de segurança para as empresas. Ele indica em que 

momento, a partir das projeções de vendas do empreendedor, a empresa estará 

igualando suas receitas e seus custos [...]”. 

Para um nível abaixo deste ponto, a empresa ficará na zona de prejuízo e 

acima dele na zona de lucratividade. Neste ponto, o nível de operação é tal que 

absorve a totalidade dos custos/despesas fixas, e acima dele somente incidem os 

custos/despesas variáveis. 

Pode ser chamado de crítico o ponto onde se cruzam as linhas das receitas 

ou dos custos. De acordo com Marques (2010, p. 114), “o ponto de equilíbrio também 

chamado de crítico o ponto onde se cruzam as linhas das receitas ou dos custos nos 

diagramas demonstrativos dos créditos (rendimentos), contabilmente conhecidos 

como lucros ou prejuízos acumulados”. Se atinge o ponto de equilíbrio, quando as 

receitas são iguais aos custos totais. 

Sendo assim, para calcular o ponto de equilíbrio é fundamental analisar os 

gastos e receitas totais. A fórmula do ponto de equilíbrio pode ser determinada da 

seguinte forma: 

 

 
PE= Custos Fixos (+) Despesas Fixas 

Margem de Contribuição 
 

Fórmula 2: Cálculo do Ponto de Equilíbrio 
Fonte: Marques (2004, p. 115). 

 

Assim, ponto de equilíbrio é quando a empresa chega a uma quantidade de 

receita capaz de cobrir todos os custos e despesas mensais. Dessa forma, quando o 

ponto de equilíbrio é alcançado, a empresa não apresenta lucro nem prejuízo. 
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2.2.2 Métodos de Formação do Preço de Venda 

Para formar o preço de venda é comum empregar alguns métodos que ajudam 

no processo de precificação. O custo do preço de fabricação dos produtos tem papel 

significativo para as empresas. Crepaldi (2010, p. 228) diz que “custeio ou 

custeamento são métodos de apuração de custos, maneiras segundo as quais 

procederemos a acumulação e apuração dos custos”. A aplicação destes sistemas 

deverá ser compreensível com o tipo de empresas e claramente, do “custo benefício” 

resultante do sistema empregado. 

 

2.2.2.1 Orientado Pelos Custos 

O método de formação do preço de venda que se baseia nos custos é o 

método mais comum nas empresas. Este método pode ter por base os custos totais, 

onde a margem inserida deverá suportar o lucro esperado, ou sobre os custos 

variáveis, onde a margem a ser inserida precisa cobrir o lucro desejado mais os custos 

fixos.  

 

Esse método de calcular preços com base em custos é muito 
utilizado pelas empresas, porém apresenta algumas deficiências, como: não 
considerar, pelo menos inicialmente, as condições de mercado, fixar o 
percentual de cobertura das despesas fixas de forma arbitrária etc 
(MARTINS, 2010, p. 219). 

 

A constituição dos preços, deve levar em consideração diversos fatores, tais 

como mercado, concorrência, demanda entre outros, porém, o custo é o mais 

relevante dado a ser analisado, pois o preço não deve ser abaixo de seus custos, a 

não ser em uma situação de exceção.  

 

Embora a fixação dos preços de venda dos produtos de fabricação 
da empresa seja uma tarefa bastante complexa, que leva em consideração 
vários fatores, tais como as características da demanda do produto, a 
existência ou não de concorrentes, haver ou não acordo entre os produtores, 
sem dúvida o CUSTO de Fabricação dos produtos é uma variável que 
desempenha um papel importante, principalmente pelo fato de que, a não ser 
em circunstâncias muito especiais, a empresa não pode vender por um preço 
abaixo do custo (CREPALDI, 2012, P. 359). 

 

Dessa forma, os preços baseados exclusivamente nos custos não consideram 

algumas variáveis que influenciam na precificação, tais como: análise de mercado e 

concorrência. Tornando-se um método incompleto, visto que não releva os fatores de 
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mercado. É aconselhável a observação dessas adversidades que rondam o meio 

empresarial, para assim formar o preço ideal para cada produto. 

 

2.2.2.2 Custo Pleno 

O método de formação de preços baseado no custo pleno, entende que o 

preço formado por meio dos gastos totais representa a segurança de que a 

organização terá o retorno previsto. Visto que, além dos custos e despesas, é 

colocado no preço uma margem que corresponde ao lucro desejado. O método é 

válido para a apresentação da Demonstração do resultado, Balanço Patrimonial e 

para o pagamento do Imposto de Renda como explica Marques (2010, p. 19), 

 

O custeio por Absorção ou Custeio Pleno como é chamado por 
alguns autores e como o próprio nome diz, consiste na apropriação de todos 
os custos (sejam eles fixos ou variáveis) à produção no período, assim, é o 
método que obedece aos princípios fundamentais de contabilidade, não 
sendo considerado como um princípio em si, mas uma metodologia 
decorrente da aplicação desses princípios e desta forma o método é válido 
para a apresentação da Demonstração do Resultado, Balanço Patrimonial e 
para o pagamento do Imposto de Renda.  

  

Custeio por absorção ou custeio pleno se especifica por apropriar todos os 

custos à produção, excluindo apenas as despesas. É derivado dos princípios 

fundamentais de contabilidade, e no Brasil é o método legalmente aceito pela 

legislação comercial e fiscal (CREPALDI, 2012 p. 81). Ele facilita a minimização dos 

gastos totais de uma empresa num determinado período. 

Os preços de venda são iguais ao custo total de produção, acrescenta-se um 

percentual para cobrir as despesas operacionais e fornecer uma margem de lucro 

desejada (CREPALDI, 2012, p. 372) o autor mostra um exemplo da fixação do preço 

de venda: 

 

Tabela 1: Exemplo de Fixação do Preço de Venda com Base no Custo Pleno 

 Produto 

Custo unitário total $250 

(+) Despesas operacionais 
        (40%) dos custos) 

$100 

(=) Custo + Despesas operacionais $350 

(+) Margem de lucro 
        (30% de custos + despesas) 

$105 

(=) Preço de venda $455 

Fonte: Crepaldi (2012, p. 373). 
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Neste contexto, o custeio por absorção ou custo pleno respeita os princípios 

fundamentais da contabilidade e, além disso, é o método legalmente aceito no Brasil. 

Sua principal característica é apropriar todos os custos de fabricação aos bens e/ou 

serviços. 

 

2.2.2.3 Custo de Transformação 

O método de formação de preços baseado nos custos de transformação se 

caracteriza por mostrar em seu cálculo apenas os custos essenciais para 

transformação dos produtos ou serviços, assim, se opondo ao método que tem por 

base os custos totais. De acordo com Crepaldi (2012, p. 373), alguns autores 

argumentam que “[...] como os produtos que têm maior custo de transformação 

representam um esforço produtivo mais intenso da empresa, a margem de lucro deve 

ser calculada sobre o custo de transformação e não sobre o custo pleno”. Sendo o 

custo total do processo produtivo necessários para a transformação dos produtos. 

Ou seja, é o que representa o esforço para transformar a matéria- prima em 

produtos acabados. Salgado (2013, p. 16) diz que “o Custo de Transformação (CT) 

refere-se ao custo do processo de fabricação, ou seja, representa o custo da empresa 

na transformação de materiais diretos ou das atividades operacionais que visam a 

obtenção de um produto ou serviço”. A empresa, para fabricação de um produto tem 

seu custo, dos materiais diretos, chamado custo de transformação. 

A precificação que tem como base os custos de transformação acompanha o 

princípio de que, como as maiores dedicações da empresa se constituem no processo 

de transformação do material de fornecedores em produtos prontos para o 

empreendimento, o método se propõe a considerar apenas os custos incorridos para 

a transformação dos produtos e serviços, para assim, empregar a margem de lucro 

pretendida. 

 

2.2.2.4 Custo Variável ou Direto 

No método de custeio variável ou direto, fundamenta-se na divisão dos gastos 

que renovam de acordo com o volume de produção e em gastos que se mantém 

estáveis, independente do volume de produção. 

 

Fundamenta-se na separação dos gastos em gastos variáveis e 
gastos fixos, isto é, em gastos que oscilam proporcionalmente ao volume da 
produção/venda e gastos que se mantêm estáveis perante volumes de 
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produção/venda oscilantes dentro de certos limites (CREPALDI, 2012, p. 118-
119). 

 

O método de formação de preços que se baseia nos custos variáveis, dispõe 

os custos e as despesas variáveis como base para adicionar a margem que deverá 

cobrir os custos e as despesas fixas, mais a margem de lucro desejado. Para Crepaldi 

(2012, p. 374), “neste método, a margem de lucro é calculada sobre a soma dos custos 

com as despesas variáveis e não sobre a soma do total de custos com o total das 

despesas, como ocorre no custo pleno.” Somente são apropriados como custos de 

fabricação os custos variáveis, sejam eles diretos ou indiretos. 

Desta forma, a formação de preço baseada nos custos variáveis deve ser 

inserida uma margem para cobrir os demais custos e despesas, nesse caso fixos, e a 

margem de lucro que a empresa almeja. O método em questão leva em consideração 

apenas os custos que tem ligação direta com a fabricação dos bens e/ou serviços a 

serem comercializados, sendo eles, custos diretos e variáveis. Já, os fixos são 

considerados apenas no resultado, com as despesas. 

 

2.2.2.5 Rendimento Sobre o Capital Investido 

Esta maneira de precificação busca adicionar ao preço de venda, uma 

margem que será usada com a finalidade de garantir um retorno sobre o capital 

investido. De acordo com Crepaldi (2012, p. 375), “trata-se de uma variante do método 

com base no custo pleno, no qual, em vez de se fixar uma margem de lucro sobre as 

vendas, esta margem é determinada como percentagem do capital empregado pela 

empresa.” Permitindo a empresa uma porcentagem para o seu capital investido. 

Conforme Kaplan (2006, p. 160), “a medida comum usada para medir os 

ganhos é a margem de lucro, a porcentagem do total de vendas que se transformam 

em lucro. A maneira mais simples de demonstrá-la é dividir o lucro pela receita (ou 

vendas)”:  

 

Tabela 2: Cálculo da Porcentagem da Margem de Lucro 

Sua receita                US$10 

Seu custo total        - US$8,10 
Lucro líquido             US$1,90 

Margem de lucro       US$1,90  ÷  US$10  =  0,19  =  19% 

Fonte: Kaplan (2006, p. 160).  
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Assim sendo, no preço a ser formado por essa sistemática, a empresa procura 

conseguir um retorno sobre o investimento realizado, por meio de uma taxa pré-

determinada que é colocada no preço de venda. 

 

2.2.2.6 Orientado pelo Mercado 

O preço de venda de determinado produto ou serviço sempre estará limitado 

ao seu mercado consumidor, o valor a ser concedido ao preço de venda de 

determinado produto ou serviço estará relacionado ao valor que os concorrentes 

colocam em seus produtos. 

 

Na determinação de preços de mercado, a empresa estabelece 
seus preços orientando-se em grande parte pelos preços dos concorrentes. 
Essa é uma prática bastante difundida. Quando são difíceis de medir ou não 
se saber como a concorrência reagirá, as empresas consideram o preço 
corrente uma boa solução. Acredita-se que reflita um consenso do setor 
quanto ao preço que renderá um retorno justo e não porá em risco a harmonia 
do setor (BERNARDI, 2005, p. 22). 

 

No entanto, quando o preço de venda é formado por meio do mercado, o valor 

a ser formado deverá ser de acordo com o valor percebido do mercado. Segundo 

Crepaldi (2012, p. 366) diz que “[...] quanto mais competitivo o mercado, tanto mais 

se deve considerar o preço como dado por esse mercado.”  Pode se perceber então, 

que é o valor que o consumidor está disposto a pagar. 

Neste caso, entende-se que o preço de venda construído com base no 

mercado é organizado apenas por meio de valores percebido pelo mercado 

consumidor e seus concorrentes. Precipitando-se ao pensamento de que quanto mais 

competitivo o mercado mais deve-se considerar o preço. 

 

2.2.3 Lucro 

Lucro é o retorno positivo de uma aplicação que empresa fez, contendo os 

impostos, como explica Leão (2008, p. 54) dizendo que “o lucro representa parte do 

benefício que a empresa espera pelo serviço prestado ou pela fabricação do produto, 

incluindo os impostos sobre este lucro, caso existam”. Assim, o lucro é considerado 

todo o rendimento favorável, obtido através de uma negociação feita na empresa. 

O lucro é a somatória das diferenças do preço concorrencial e o preço 

concorrencial mínimo de cada item produzido pela empresa. Para Meireles (1999, p. 

21), “consideramos que Lucro é a somatória das diferenças obtidas entre o Preço 
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concorrencial Pc e o Preço concorrencial mínimo Pcm de cada item produzido e 

comercializado pelo capitalista, em determinado período de tempo. Desta forma o 

Lucro pode ser expresso pela fórmula”: 

 

 
L= ∑ (Pc - Pcm) 

Fórmula 3: Fórmula do Lucro 
Fonte: Meireles (1999, p. 21). 

 

Por tanto, o lucro é o benefício que a empresa aguarda receber de seus 

produtos e serviços, conseguindo definir o lucro por esta sistemática, onde a empresa 

busca para alcançar seus objetivos pretendidos. 

 

2.2.4 Mark-up 

O mark-up é uma taxa de marcação que quando aplicado nos componentes 

que constituem o preço, tais como: custos, despesas, impostos e lucro, permite a 

obtenção do preço de venda. Segundo Matarezio (2006, p. 51) “[...] consiste 

basicamente em somar-se ao custo unitário do produto uma margem fixa para obter-

se o preço de venda. Esta margem, geralmente percentual, deve cobrir todos os outros 

custos e despesas e propiciar um determinado nível de lucro”. Sendo assim, é um 

termo empregado para indicar quanto do preço do produto está acima do seu custo 

de produção e distribuição. 

Mark-up é um índice utilizado sobre o custo de um produto ou serviço para a 

elaboração do preço de venda, que compõe basicamente em somar-se ao custo 

unitário do produto ou serviço uma margem de lucro para obter-se o preço de venda. 

 

A taxa de marcação, também conhecida como Mark-up, é um fator 
aplicado sobre o custo de compra de uma mercadoria (ou sobre o custo total 
unitário de um bem ou serviço) para a formação do preço de venda 
respectivo. No cálculo do Mark-up podem ser inseridos todos os fatores que 
se deseja cobrar no preço de venda, sob a forma de percentuais [...] 
(WERNKE, 2005, p. 152). 

 

A taxa de marcação, é um coeficiente que complementa a definição do seu 

preço de venda, segundo Damasceno e Avalca (2015, p. 80) o cálculo dessa taxa de 

marcação também é feito por meio de uma fórmula: 
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𝑇𝑀 =  
100

(100 − (%)𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 + (%)𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 + (%)𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡ã𝑜 + (%)𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 + (%)𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜
 

Fórmula 4: Taxa de Marcação 
Fonte: Damasceno e Avalca (2015, p. 80). 

 

Dessa forma, o mark-up é uma taxa de marcação que proporciona obter o 

preço de venda, por meio de sua utilização nos componentes que compõem o preço. 

Entretanto, para usar esse mecanismo é essencial que a empresa conheça os fatores 

que influenciam o ambiente empresarial e refletem no preço a ser formado. 
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3 METODOLOGIA 

Em se tratando de um estudo científico, torna-se necessário definir os 

processos metodológicos que serão aplicados no desenvolvimento da pesquisa. Os 

caminhos metodológicos que serão adotados pela autora seguem apresentados neste 

capítulo.   

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

A pesquisa qualifica-se quanto à natureza como teórico-empírica. Teórica em 

razão de que se embasará tanto em livros, artigos, sites e demais publicações 

referentes ao assunto e tema pesquisados e, empírica, porque será realizada junto a 

empresa selecionada como alvo do estudo. Rodrigues (2007, p. 3) diz que a um 

estudo teórico “tem como objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, 

estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses”. Já a pesquisa 

prática ou empírica, “tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses 

sugeridas pelos modelos teóricos” (RODRIGUES, 2007, p. 3). 

Quanto ao tratamento de dados os mesmos serão coletados e analisados de 

forma quantitativa, onde as informações resultantes deste estudo serão quantificáveis. 

Silva e Menezes (2005, p. 20) dizem que,  

 

Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir 
em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer 
o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, 
mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, 
etc.). 

 

O trabalho em questão, com relação aos seus objetivos, se caracteriza como 

pesquisa exploratória por não se ter conhecimento do problema. Como diz Rampazzo 

(2005, p. 54) “é recomendável o estudo exploratório quando há poucos conhecimentos 

sobre o problema a ser estudado”. Essa pesquisa é classificada como exploratória, 

porque se desconhece os custos envolvidos e, por consequência, não se sabe o preço 

de venda dos produtos selecionados para desenvolver a pesquisa, sendo 

desconhecido o resultado, a pesquisa é exploratória. 

Em relação aos procedimentos técnicos este estudo se classifica como estudo 

de caso. Diehl e PAIM (2002, p. 87) dizem que “o estudo de caso é caracterizado pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o 
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seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os 

outros delineamentos considerados [...]”. É estudo de caso porque os dados coletados 

e os resultados obtidos se aplicam somente ao caso da marca Dulce Maria.  

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Este estudo foi realizado em uma microempresa do ramo de confecções 

situada no município de Tapejara, estado do Rio Grande do Sul. A empresa 

pesquisada produz peças para duas marcas diferentes. Para este estudo, optou-se 

por trabalhar com peças confeccionadas para a marca Dulce Maria, pois a mesma 

não está a muito tempo no mercado e as peças precisam ter sua precificação correta. 

A marca Dulce Maria é identificada como peças do vestuário feminino. Porém, 

dada a variedade de peças produzidas, optou-se por trabalhar no estudo com os 

seguintes produtos: legging montaria, saia tubinho e vestido em renda, sendo uma 

amostra intencional, pois critério de seleção das peças se deu porque estas costumam 

ser as peças com maior venda em relação ao portfólio de produtos da marca.  

 

Produtos produzidos pela marca Dulce Maria na estação inverno 2016 

PRODUTOS ESCOLHIDOS OUTROS PRODUTOS FABRICADOS 

Legging Montaria 

Legging Suplex Simples; 

Legging Apeluciado; 

Legging Veludo; 

Legging Suplex Acetinado; 

Saia Tubinho 

Saia Peplum; 

Saia Longa com Fenda; 

Saia Longa sem Fenda; 

Saia Midi; 

Vestido em Renda 

Vestido Moletom; 

Vestido Montaria; 

Vestido em Plusch; 

Quadro 1: Produtos Produzidos Pela Marca Dulce Maria na Estação Inverno 2016 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados coletados na empresa pesquisada(2016). 

 

A pesquisa abrange uma parte do portfólio de produtos da marca, como 

mostra o Quadro 1, será empregada no período da estação de inverno 2016 que será 

nos meses de julho, agosto e setembro, pois é nesta época que os produtos são 

fabricados e postos à venda para seus clientes. 
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3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados junto ao gestor foi através de entrevista não-padronizada, 

pois pretende-se saber como algo ocorre, através de perguntas simples respondidas 

dentro de um diálogo, não existindo um roteiro, apenas questionamentos constantes 

na medida em que se fizer necessário esclarecimentos para o alcance do objetivo. 

Com o objetivo de conhecer todo processo da organização para a formação 

do preço de venda, a coleta de dados foi através da análise dos balancetes para 

detectar os custos e despesas da empresa. O gestor da mesma passou informações 

sobre seus colaboradores para saber as horas trabalhadas pelos mesmos. O gestor 

também informou os materiais de produção de cada peça e o valor delas, baseado 

em notas fiscais e relatórios de seus fornecedores.  

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

O plano de análise dos dados possibilita trabalhar todo material colhido, ele é 

suficiente para dar suporte ao problema exposto. É nessa fase que foi demonstrado 

através do software Excel da Olist (KEMPNER, 2015) e na fórmula mark-up. Para se 

obter o resultado do trabalho de conclusão de pesquisa, levantando os dados, 

classificando os mesmos, foi apurado o custo de produção de cada peça, seu tempo 

de fabricação, definindo o seu preço de venda percebeu-se qual delas apresenta 

maior rentabilidade para a empresa. 

 

3.5 ASPECTOS LIMITADORES DA PESQUISA  

Procurou-se identificar todos os valores envolvidos na empresa estudada para 

a obtenção das despesas e custos envolvidos na mesma. Deste modo, neste trabalho 

os dados coletados foram repassados pela empresa sem nenhum problema, mas com 

a dificuldade em fazer o rateio dos valores entre a fábrica e a loja, foi-se considerado 

só meio valor, pois focou-se só na fábrica. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Empresa em estudo, Josivane Confecções originou-se como empresa 

familiar, iniciou suas atividades em 2 de março de 1997 com uma pequena empresa 

de confecções. Tinha duas máquinas e não tinha colaboradores. Criada e gerida pela 

sua fundadora Hilda P. Lucion, CNPJ 02.399.011/0001-11 com a junção das quatro 

iniciais do nome de suas filhas (Josiane e Vanessa) criou seu próprio negócio 

Josivane. Com seu dinamismo, cedo se tornou uma referência na qualidade de seus 

produtos e atendimento no comércio de confecções, vestuário do infantil ao adulto. 

Com o tempo foi aumentando sua indústria e comércio, contratando novos 

colaboradores para ajudar a atender a demanda de seus clientes.   

Atualmente, a loja Josivane Confecções com 19 anos de indústria e comércio 

atua no centro comercial de confecções e prestação de serviço, com endereço na Rua 

XV de Novembro, 169, sala 01, situada no município de Tapejara-RS. Com um espaço 

5 vezes maior de sua origem, gera empregos para 5 colaboradores, conta com 6 

máquinas, e está sempre preocupada em garantir o bem estar, a segurança e a 

satisfação de seus clientes, colaboradores e parceiros. Conta com a parceria de 16 

fornecedores e trabalha-se com aproximadamente mais de 1.000 itens. No mês de 

setembro do ano de 2013 registrou-se a marca Dulce Maria para moda feminina 

procurando satisfazer os desejos de consumo e necessidades da população feminina, 

sempre buscando diferenciação de mercado. 

Sua missão é comercializar produtos do dia a dia ao casual com qualidade a 

preços competitivos e excelência na prestação de serviços, conduzindo com 

responsabilidade o nosso negócio e buscando sempre atingir a satisfação de nossos 

consumidores.  

Visa ser referência em qualidade, desde a comercialização da produção até a 

prestação de serviços, no município de Tapejara-RS no período de 24 meses.  

Seus valores são: Comprometimento; Humildade; Ética; Satisfação dos 

clientes. 

 

4.1 MARCA DULCE MARIA 

Para satisfazer com os desejos de consumo e necessidades da população 

feminina, em setembro de 2013, a empresa Josivane Confecções, registrou a marca 

Dulce Maria, sempre buscando diferenciação de mercado. 
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A empresa fabrica peças com uma ampla variedade de produtos, pois a cada 

estação é lançada uma nova coleção com designers diferentes, sempre seguindo as 

tendências das estações, como saias, blusas, croppeds, vestidos, calças, leggings 

entre outros, no qual sua marca é chamada de Dulce Maria.  

São produzidas peças de todos os tamanhos P, M, G, inclusive plus size para 

o dia a dia ao casual, com qualidade e conforto para mulheres de bom gosto. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A partir deste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, a fim 

de que sejam respondidos aos objetivos da pesquisa. 

 

5.1 DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE CUSTEIO 

A causa do sucesso de uma empresa ou de sua frustração está principalmente 

na diferença do custo do produto e o seu preço de venda, para poder se obter o 

desejado lucro. Definir a melhor forma de distribuir o custo no preço de venda é 

fundamental para o resultado da empresa. De acordo com o capítulo 2.1.5 do 

referencial desta pesquisa, os métodos de custeio possuem suas vantagens e 

desvantagens, como são citados no quadro 5 a seguir: 

 

MÉTODOS DE CUSTEIO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Absorção ou Custeio Pleno 

 Apropriação de todos os 
custos; 

 Saber quais custos na 
elaboração de um produto; 

 Todos os gastos com 
esforços são distribuídos 
aos produtos; 

 Atende as exigências do 
FASB.  

 Não permite a identificação 
da relação custo-volume-
lucro. 

Direto ou Variável 

 Auxílio na tomada de 
decisões. 

 

 Somente os custos 
variáveis são levados em 
conta; 

 São bem aplicadas em 
problemas cuja soluções 
são de curto prazo. 

ABC 

 Permite a análise de custos 
através das atividades da 
organização; 

 Maior visualização do fluxo 
de processos; 

 Auxílio na tomada de 
decisão. 

 Gastos altos para a 
implementação; 

 Dificuldade do 
envolvimento de 
colaboradores; 

 Não é aceita pelo fisco. 

Custo-padrão 
 Oferecer suporte para o 

controle de custos da 
empresa. 

 Técnica auxiliar. 
 

Quadro 2: Métodos de Custeio: vantagens e desvantagens 
Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

De acordo com as informações listadas acima, optou-se pelo método de 

custeio pleno, pois é o método que leva em consideração todos os gastos ocorridos 

de uma organização, sendo de todos, o que mais se encaixa para a empresa 

estudada, tranquilizando o gestor da empresa que o preço de venda de seus produtos 
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está cobrindo os seus custos, e ainda podendo optar por uma margem de lucro 

desejada ao produto.  

5.2 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS INDIRETOS 

As empresas apresentam custos fixos pelo quais são responsáveis. Mesmo 

que sejam alterados o ritmo e o volume de produção, estes não deverão sofrer 

alteração. Nas tabelas são mostrados os custos indiretos e despesas da empresa 

estudada. Em virtude da empresa possuir a fábrica junto a loja, optou-se por dividir as 

despesas em partes iguais: 

 

Tabela 3: Despesas da Empresa Estudada 

DESPESAS FIXAS VALOR MENSAL 

Água R$                               10,00 

Aluguel R$                         1.320,00 

Contador R$                             167,50 

Mão de Obra Administrativa R$                         1.110,00 

Impostos (Guia de Previdência Social e Fundo de garantia do tempo de 
Serviço) 

R$                             324,93 

Marketing R$                             356,00 

Proprietária (Pró labore) R$                         1.500,00 

Manutenção do sistema R$                               33,00 

Telefone R$                               50,63 

TOTAL R$                   4.872,06 

Fonte: Dados coletados pela autora (2016). 
 

Como pode-se perceber na tabela, o valor dos impostos não estão como 

porcentagem, pois esse valor não varia, a empresa paga este valor conforme a folha 

de pagamento dos seus funcionários, a variação acontece só quando haver mudanças 

no salário dos mesmos, por exemplo no começo do ano, como a pesquisa é de julho 

a outubro deste ano o valor não vai sofrer mudanças. 

O custo é uma expressão monetária de consumo necessário à produção dos 

produtos estudados nesta pesquisa. Como a empresa possui funcionárias trabalhando 

meio turno, seus salários não chegam a um salário mínimo, como pode-se perceber 

na tabela a seguir: 

 

Tabela 4: Custos Indiretos da Empresa Estudada 

CUSTOS INDIRETOS 

Custo Variável Valor Custo de mão-de-obra Valor Mensal 

Energia Elétrica  R$                            69,09  Funcionário 1  R$                     734,17  

  Funcionário 2  R$                     734,17  

Funcionário 3  R$                     734,17  

Total                                                R$ 69,09 Total  R$                   2.202,51 

Soma total   R$ 2.271,70 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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As máquinas depreciadas estão em funcionamento há mais de 10 anos, por 

isso não se apresentam nos custos indiretos da empresa. 

A tabela 5 mostra quantas colaboradoras fazem os produtos, a média de 

quantas horas diárias cada pessoa produz, a média de quantos dias no mês cada 

funcionária trabalha, as horas de produção disponíveis no mês, a ociosidade e as 

horas de fato de produtividade no mês. 

 

Tabela 5: Colaboradoras 

Quantidade de pessoas que fazem os produtos 5 

Média de horas diárias que cada pessoa produz 6,4 

Média de dias no mês que cada funcionária trabalha 25,2 

Horas de produção disponíveis no mês 806,4 

Ociosidade 18,6% 

Horas produtivas/mês 656,41 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
 

Como pode-se perceber na tabela 5 são cinco pessoas que produzem as 

peças, uma média de 6,4 horas diárias de produção. Uma pessoa trabalha uma média 

de 25,2 dias no mês, gerando 806,4 horas disponíveis para a produção no mês. 

A soma de ociosidade de todas as funcionárias que trabalham o dia inteiro 

equivalem a 270 minutos mais 30 minutos da soma das funcionárias que trabalham 

meio turno e tem direito ao intervalo, equivalem a 300 minutos, dividindo esse valor 

por 60 minutos encontra-se 5 horas de ociosidade por dia. 

 Multiplicando este valor por 30 dias trabalhados equivalem a 150 horas de 

ociosidade. Esse valor em relação as horas de produção disponíveis no mês 

equivalem a 18,6% para se diminuir com as horas de produção disponíveis. Com isso 

as horas de produtividade ficaram em 656,41 no mês. 

Para a realização desta pesquisa foram escolhidos três produtos fabricados 

pela empresa em estudo. O critério de seleção das peças se deu porque estas 

costumam ser as peças com maior venda em relação ao portfólio de produtos da 

marca: 

 

PRODUTOS 

1. LEGGING MONTARIA 

2. SAIA TUBINHO 

3. VESTIDO EM RENDA 

Quadro 3: Produtos 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Para efetuar o cálculo necessário para a formação do preço, é importante que 

seja aberta a estrutura de produto, que mostre a matéria prima necessária para a 

fabricação das peças em estudo. 

No produto 1 chamado de Legging Montaria a empresa disponibilizou a 

descrição de todos os elementos compostos na peça, para a mesma poder ser 

confeccionada, junto com seus respectivos valores e tempo de produção, desde o 

corte até ficar pronto para o cliente, isso, para cada unidade do produto. 

Desde o corte até a aplicação da etiqueta fixa o produto passa por várias 

funcionárias, os 15 minutos demorados para sua fabricação são de lead time.  

 

Tabela 6: Produto 1, seus respectivos materiais de produção e tempo de produção 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Percebe-se que para a fabricação do Legging Montaria, somando-se todos os 

valores dos materiais inclusos no produto, a empresa tem um custo de R$ 26,11 por 

peça e o seu tempo de produção, lead time, é 15 minutos.  

O produto 2 confeccionado pela empresa em estudo é chamado de Saia 

Tubinho, a tabela 7 mostra a descrição dos materiais utilizados na produção desde 

seu corte até ser disponibilizada ao cliente, junto com seus respectivos valores e o 

tempo de produção para cada unidade do produto. 

Desde o corte até a aplicação da etiqueta fixa, o produto passa por várias 

funcionárias, os 10 minutos demorados para sua fabricação são de lead time. 
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Tabela 7: Produto 2, seus respectivos materiais de produção e tempo de produção 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para a fabricação da Saia Tubinho percebe-se que a empresa gasta R$ 21,35 

com seus materiais de produção e demora 10 minutos a produção, lead time, de cada 

unidade. 

Outra peça fabricada pela empresa em estudo é o Produto 3, chamado de 

Vestido em Renda, a tabela 8 mostra os elementos compostos em sua fabricação para 

poder chegar ao cliente final e os seus respectivos valores de produção dos 

elementos. Mostra também o tempo de produção para cada unidade. 

Desde o corte até a aplicação da etiqueta fixa o produto passa por várias 

funcionárias, os 28 minutos demorados para sua fabricação são de lead time.  

 

Tabela 8: Produto 3, seus respectivos materiais de produção e tempo de produção 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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A tabela mostra que a empresa tem um gasto de R$ 39,34 nos materiais para 

fabricar o produto Vestido em Renda e o tempo de sua produção, lead time é de 28 

minutos por unidade. 

A tabela 9 mostra o somatório das despesas e dos custos da empresa 

estudada junto com as horas trabalhadas por todos os funcionários da empresa. 

 

Tabela 9: Valores correspondestes a soma das despesas e o número de horas  

DESPESAS FIXAS 
Tabela 3 (A) 

CUSTOS INDIRETOS 
Tabela 4 (B) 

SOMA DAS DESPESAS 
E CUSTOS (A + B) 

HORAS 
TRABALHADAS/MÊS 

R$ 4.872,06  R$ 2.271,70 R$ 7.143,76 656,41 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Para se achar o custo/hora no mês divide-se o valor do somatório das 

despesas e dos custos indiretos pelas horas trabalhas pelos colaboradores da 

empresa no mês, o valor é de R$ 10,88. 

A tabela 10 apresenta o valor do custo/hora, o tempo de fabricação em horas 

de cada peça e a multiplicação dos valores: 

 

Tabela 10: Custo/hora por peça 

PEÇA CUSTO/HORA  
(B) 

TEMPO DE FABRICAÇÃO (h) 
(B) 

CUSTO HORA/PEÇA 
(A x B) 

LEGGING MONTARIA R$ 10,88 0,25 R$ 2,72 

SAIA TUBINHO R$ 10,88 0,17 R$ 1,85 

VESTIDO EM RENDA R$ 10,88 0,47 R$ 5,11 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
 

Como pode-se perceber na tabela 10 o custo/hora para a fabricação do 

Legging montaria é R$ 2,72 da Saia tubinho é R$ 1,85 e do Vestido em renda é R$ 

5,11.  

A seguir a tabela mostra os valores unitários necessários para fabricação de 

cada peça, o custo/hora por produto e valor da soma dos dois: 

 

Tabela 11: Custo Unitário 

PEÇA CUSTO UNITÁRIO DE MATÉRIA 
PRIMA 

(A) 

VALOR DO RATEIO 
CUSTO/HORA 

(B) 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(A + B) 

LEGGING MONTARIA R$                             26,11 R$             2,72 R$   28,83 

SAIA TUBINHO R$                             21,35 R$             1,85 R$   23,20 

VESTIDO EM RENDA R$                             39,34 R$             5,11 R$   44,45 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Portanto, o custo de matéria prima para a produção das peças mais o 

custo/hora por unidade o Legging Montaria obteve um valor de R$ 28,83 a Saia 

Tubinho um valor de R$ 23,20 e o Vestido em Renda um valor de R$ 44,45. 

Mark-up é um índice utilizado sobre o custo de um produto para a elaboração 

do preço de venda, então a baixo segue a fórmula calculada, para a obtenção do 

índice a ser utilizado no decorrer desta pesquisa: 

 

 𝑇𝑀 =
100

(100−(%𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠+𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠+(%)𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡ã𝑜+(%)𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠+(%)𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜
 

𝑇𝑀 =
100

(100 − 3,25% + 2% + 50%)
 

𝑇𝑀 =
100

(100 − 55,25%)
 

𝑇𝑀 =
100

44,75
 

TM = 2,23 

Fórmula 5: Cálculo Mark-up 
Fonte: Elaborado pela autora (2016).  

 

Após desmembrar a fórmula do mark-up, descobriu-se que o índice a ser 

usado é de 2,23. A seguir para conseguir se chegar no preço de venda das três peças 

apresentadas nesta pesquisa a tabela apresenta a multiplicação do custo unitário com 

o índice mark-up: 

 

Tabela 12: Preço de Venda 

PEÇA CUSTO UNITÁRIO 
(A) 

MARK-UP 
(B) 

PREÇO DE VENDA 
(A x B) 

LEGGING MONTARIA R$ 28,83 2,23 R$ 64,29 

SAIA TUBINHO R$ 23,20 2,23 R$ 51,74 

VESTIDO EM RENDA R$ 44,45 2,23 R$ 99,12 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Como pode-se perceber na tabela a cima o preço de venda do produto 1 

Legging Montaria é de R$ 64,29, o do produto 2 Saia Tubinho é de R$ 51,74 e o 

produto 3 Vestido em Renda é de R$ 99,12. Todos os produtos com uma margem de 

lucro em 50%, desejado pela empresa.  
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A empresa estudada nesta pesquisa, vende as peças pelos seguintes preços: 

 

Tabela 13: Preço de Venda praticado pela Empresa 

PEÇAS VALOR UNITÁRIO 

LEGGING MONTARIA  R$                  55,00  

SAIA TUBINHO   R$                  69,90  

VESTIDO EM RENDA  R$                  99,90  

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A tabela a baixo mostra a porcentagem exata de lucro, comparada ao preço de 

venda. Pela pesquisa a empresa ganha o lucro desejado de 50%, pelo preço de venda 

utilizado hoje a empresa tem um lucro de 42,77% no produto Legging Montaria, 

67,55% no produto Saia Tubinho e 50,39% no produto Vestido em Renda: 

 

Tabela 14: Porcentagem de lucro ganha pela empresa hoje 

LEGGING MONTARIA SAIA TUBINHO VESTIDO EM RENDA 

R$ 64,29 --- 50%        
R$ 55,00 --- 42,77% 

R$ 51,74 --- 50%    
R$ 69,90 --- 67,55% 

R$ 99,12 --- 50%     
R$ 99,90 --- 50,39% 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Então, comparando a Tabela 12 com a Tabela 13, pode-se perceber que os 

três produtos estudados nesta pesquisa apresentam rentabilidade para a empresa, 

estão dando lucro para a mesma, mas um deles se destaca, como pode-se perceber 

no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 3: Maior Rentabilidade Unitário 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Por tanto, se percebe que o produto 2 Saia tubinho se destaca, pois de acordo 

com essa pesquisa ele gera um lucro de 50% se for vendido ao preço de R$ 51,74 

mas a empresa vendendo hoje a R$ 69,90 ela ganha uma porcentagem maior de lucro 

desejada 67,55% sendo maior em relação aos outros produtos citados neste trabalho. 

O produto 1 Legging montaria vendido por R$ 64,29 a empresa obterá um 

lucro de 50%, mas ela vende seu produto ao preço de R$ 55,00 não obtendo o seu 

lucro desejado, mas obtendo 42,77% de lucro. O produto 3 chamado de Vestido em 

renda para a empresa ganhar 50% em lucro deve vender por R$ 99,12 mas ela vende 

o mesmo pelo preço de R$ 99,90 ganhando um pouco mais de lucro do que desejado 

dando 50,39%. 

Conclui-se que o produto 2 é o que apresenta maior rentabilidade para a 

empresa estudada, pois a empresa vende o mesmo com valor superior aos demais 

em relação ao seu percentual de lucro desejado. A estimativa de quantas peças são 

vendidas no mês e qual sua lucratividade mensal em relação a esse produto e aos 

demais não é possível saber, pois a empesa não obtem esta informação em seu 

sistema. 
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6 CONCLUSÃO  

A pesquisa teve como objetivo geral mensurar o preço de venda de algumas 

peças de roupa da marca Dulce Maria confeccionadas em uma microempresa situada 

no município de Tapejara, no estado do Rio Grande do Sul. 

Primeiramente foi necessário fazer o levantamento do material teórico e 

identificar todos os custos indiretos e despesas que a atividade exercida gera. Na 

sequência foi formado o preço de venda das peças e qual delas tem maior 

rentabilidade para a empresa. 

Para tanto, inicialmente, buscando atender ao primeiro objetivo específico, o 

trabalho foi composto pela parte teórica. A qual reuniu diversos materiais sobre os 

temas a que este estudo pertence, tais como: custos, gestão de custos, formação de 

preço de venda e mercado. 

Na sequência foi elaborado a caracterização da empresa, a apresentação e 

análise dos resultados. Assim como, identificar todas as despesas e os custos 

indiretos que incorrem na empresa estudada, com o propósito de facilitar a alocação 

desses gastos aos produtos, atendendo assim ao segundo objetivo específico 

formulado para esta pesquisa. 

Posteriormente, buscou-se atender ao terceiro objetivo específico definido. 

Portanto, na apresentação e análise dos resultados foi identificado todos os materiais 

envolvidos na fabricação, seus respectivos custos envolvidos para as três peças 

estudadas da empresa e o tempo de lead time. 

Em seguida, com o software Excel da Olist (KEMPNER, 2015) e a fórmula do 

mark-up, foi possível identificar e formar o preço de venda do produto 1, produto 2 e 

produto 3 de acordo com o lucro desejado da empresa, concluindo assim com quarto 

objetivo específico formulado para esta pesquisa. 

Por fim, pelos objetivos específicos foi elaborado um gráfico para análise das 

três peças fabricadas pela organização para assim saber qual traz maior rentabilidade 

ou lucratividade para a empresa, na qual se destacou o produto 2 Saia tubinho. 

Dessa forma, por meio dos subsídios informacionais utilizados para estruturar 

o trabalho, o objetivo geral do estudo foi atingido, o estudo comprovou que as peças 

geram lucro para a empresa. Como foram algumas peças focadas para este estudo a 

empresa poderá utilizar o mesmo método para outros produtos fabricados pela 

mesma. 
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ANEXO A – PRODUTO 1: LEGGING MONTARIA 
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ANEXO B – PRODUTO 2: SAIA TUBINHO 
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ANEXO C – PRODUTO 3: VESTIDO EM RENDA 
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APÊNDICE A – PLANILHA PARA CÁLCULO DE CUSTOS E PREÇO DE VENDA 

 

 


