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RESUMO 

 

No cenário econômico atual nas quais as empresas estão inseridas, um dos desafios enfrentados 

é a correta formação do preço de venda. Muitos gestores desconhecem os gastos envolvidos nas 

atividades empresarias. Para a empresa ser competitiva e rentável, as organizações devem 

constituir o preço de venda para cobrir todos os gastos existentes, gerar o lucro esperado e ser 

atrativo ao consumidor. Desta forma o objetivo deste estudo consiste em apresentar uma 

proposta para a formação do preço de venda em um empreendimento do ramo de marcenaria. 

Para a realização do trabalho, efetuou-se uma pesquisa descritiva, sendo que os procedimentos 

utilizados foram pesquisa bibliográfica e estudo de caso, aplicado na empresa Adorian Móveis 

LTDA, localizada em Tapejara – RS. Aplicou-se também pesquisa documental, na qual se 

analisou documentos como: notas fiscais, folhas de pagamentos, orçamentos e pedidos. Com 

base nas informações obtidas na empresa, foi possível calcular o preço de venda pelo método 

de absorção e variável. Por último foi realizado um comparativo entre os preços formados pela 

empresa e os calculados. Neste comparativo o preço de venda pelo método de absorção foi o 

que ficou mais próximo do preço praticado pela empresa. O preço de venda pelo custeio 

variável ficou fora da realidade da empresa, pois só considera os custos variáveis ficando de 

fora os gastos fixos da organização. Conclui-se que a estrutura dos gastos fixos deve ser 

analisada pois encontra-se elevada em relação ao faturamento da empresa. 

 

Palavras-chave: Contabilidade de custos, formação de preço de venda, mark-up. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the current economic scenario in which companies are inserted, one of the challenges faced 

is the correct formation of the sale price. Many managers are unaware of the expenses involved 

in entrepreneurial activities. For the company to be competitive and profitable, organizations 

must set the selling price to cover all existing expenses, generate the expected profit and be 

attractive to the consumer. In this way the objective of this study is to present a proposal for the 

formation of the sale price in a joint venture. For the accomplishment of the work, a descriptive 

research was carried out, and the procedures used were bibliographic research and case study, 

applied in the company Adorian Móveis LTDA, located in Tapejara - RS. Documentary 

research was also applied, in which documents such as: invoices, payrolls, budgets and orders 

were analyzed. Based on the information obtained in the company, it was possible to calculate 

the sale price by the absorption method and variable. Finally, a comparison was made between 

the prices formed by the company and those calculated. In this comparison the selling price by 

the absorption method was the one closest to the price practiced by the company. The selling 

price for the variable cost was out of the reality of the company, since it only considers the 

variable costs leaving out the fixed expenses of the organization. It is concluded that the 

structure of fixed expenses should be analyzed because it is high in relation to the company's 

billing. 

 

Keywords: Cost accounting, sales pricing, mark-up. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vive-se uma era competitiva, onde os ganhos estão cada vez mais difíceis e menores. 

As organizações, sejam de pequeno ou grande porte, estão tendo que se adaptar ao mercado e 

trabalhar seus processos para tornarem-se competitivas. 

As ferramentas de gestão financeira são aliadas do gestor para encarar esse contexto 

de mercado. Dentre essas ferramentas está a Gestão de Custos. A gestão de custos elabora e 

estrutura um sistema que possibilita ao gestor ter todas as informações sobre os custos do que 

produz ou vende. Com um sistema de custo ajustado a empresa se torna mais rápida e rentável 

pelas informações obtidas através dessa ferramenta. 

Depois de estruturado, o sistema de custos disponibiliza aos seus administradores 

dados e informações para as tomadas de decisões. Uma das decisões que podem ser tomadas a 

partir da Gestão de Custos é a determinação do Preço de Vendas. 

Em empresas de pequeno e médio porte, normalmente a gestão de custos nem sempre 

acontece de forma satisfatória. Por vezes, a gestão de custos não acontece pela falta de 

conhecimento dos gestores e ausência de informações necessárias a elaboração de custos. Como 

consequência, não se chega a um preço de venda que torne a empresa competitiva no mercado. 

Diante deste cenário os gestores da empresa Adorian Moveis LTDA estão utilizando 

a ferramenta de gestão de custos correta para determinar o preço de venda das portas padrão. 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O preço de venda é o instrumento de integração entre a empresa e os clientes. Definir 

o preço de venda é uma importante tarefa para os gestores. A concorrência está mais acirrada 

em todas as atividades, a internet e outras ferramentas online facilitam a busca pelo menor preço 

e melhor produto. 

A gestão de custos auxilia e fornece artefatos importantes para a elaboração do preço 

de venda com base nos dados e números da empresa. O preço de venda não pode apenas atender 

e demandas dos clientes, tem que tornar a empresa rentável e sustentável. A partir da definição 

dos preços de venda é que a empresa começa realmente a competir e estabelecer que mercado 

e público que vai atingir. 
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1.2 OBEJTIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor uma metodologia de custos e formação de preço de venda na empresa Adorian 

Moveis LTDA, que proporcione aos gestores informações que auxiliem na formação do preço 

de venda.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Elencar todas as matérias primas necessárias para a fabricação de portas; 

 Levantamento dos gastos fixos e variáveis da empresa; 

 Propor uma metodologia de gestão de custos para uma empresa de médio porte; 

 Desenvolver, a partir dos custos levantados na empresa, o preço de venda das portas, 

produto da empresa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Diante da competitividade do mercado globalizado, as empresas têm que adaptarem-

se as mudanças com rapidez, exigindo que seus gestores tenham respostas imediatas para as 

situações de mercado. Para que isso aconteça suas decisões devem estar baseadas em 

informações precisas e confiáveis para que nenhuma das ações comprometa a estabilidade da 

empresa. A globalização fez com que as empresas ficassem mais próximas de seus concorrentes 

e mercados, esse motivo levou os gestores a dar uma maior importância às questões relativas a 

custos e formação de preços de venda. Fonte:www.administradores.com.br 

Sem uma gestão de custos fica mais difícil à tarefa de tornar uma empresa competitiva, 

não importa o tamanho da mesma. O mercado não aceita mais pessoas e empresas que não 

sejam profissionais e competitivas. Uma gestão de custos eficiente torna a empresa preparada 

para esse contexto. 

Quando aplicada e utilizada corretamente à gestão de custos, o gestor consegue tomar 

as melhores decisões, tornando a empresa mais competitiva e sustentável. O bom 

gerenciamento de custos fará a empresa ter maior controle de gastos e saberá eliminar os 

desperdícios. Com uma gestão de custos organizada e bem fomentada as empresas de médio e 

pequeno porte estão conseguindo se sustentar e sobreviver. 
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Outro argumento que justifica esse estudo é que, com margens de lucro ficando cada 

vez menores e as cargas tributárias aumentando, a formação do preço de venda se torna uma 

das principais tarefas para os gestores do negócio, podendo competir com empresas maiores 

que já possuem todos os setores estruturados. 

Em meio ao cenário atual as empresas têm buscado alternativas para se manter e estar 

à frente dos concorrentes. A formulação do preço de venda de produtos e serviços passou a ser 

vista com maior cuidado e atenção, afinal elaborar o preço de venda não e uma tarefa fácil. A 

definição do preço de venda é de extrema importância para a sobrevivência das empresas. 

A formação do preço de venda é a ponte final entre a empresa e o cliente, com uma 

base estruturada na gestão de custos o preço de venda será rentável para a empresa e atrativo 

para seu cliente, com o mercado cada vez mais competitivo a empresa tem que conhecer todas 

as suas despesas e seus gastos para ter em mãos os dados para a elaboração do preço de venda 

que seja rentável para a empresa e atraente para seu mercado consumidor.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 No presente capítulo apresenta-se o referencial teórico da pesquisa, com foco na 

Contabilidade de Custos e suas principais atribuições. Posteriormente a formação de preço de 

venda em uma empresa do ramo de atividade de Marcenaria em especifico na produção de 

portas. 

   

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A contabilidade de Custos está sendo cada vez mais utilizada pelas organizações, na 

medida em que as empresas evoluem, aumenta as necessidades de haver um maior e melhor 

controle das atividades que até então não tinham formas concretas de administrá-las.  

 No conceito de Martins (2010, p.23). 

 

A contabilidade de custos nasceu da contabilidade financeira, quando da 

necessidade de avaliar estoques na indústria, tarefa essa que era fácil na empresa típica 

da era do mercantilismo. Seus princípios derivam dessa finalidade primeira e, por isso, 

nem sempre conseguem atender completamente a suas outras duas recentes e 

provavelmente mais importantes tarefas: controle e decisão.  

 

Com as constantes mudanças na economia e nas empresas, a competitividade vem 

tornando as empresas mais profissionais, fazendo que o levantamento de dados e informações 

seja mais preciso e ágil para que as tomadas de decisões possam ser mais corretas possíveis. 

Segundo Bruni e Famá (2010, p. 24), “o nascimento da contabilidade de custos decorreu da 

necessidade de maiores e mais precisas informações, que permitissem uma tomada de decisão 

correta após o advento da Revolução Industrial”. 

Esses novos campos deram vida a essa área que, por sua vez, apesar de já ter criado 

técnicas e métodos específicos para tal missão, não conseguiu ainda explorar todo o seu 

potencial; não conseguiu, talvez, sequer mostrar a seus profissionais e usuários que possui três 

facetas distintas que precisam ser trabalhadas diferentemente, apesar de não serem 

incompatíveis entre si. 

Diante disso, a contabilidade de custos começou a ser utilizada nas empresas quando 

houve a necessidade de controlar as atividades das mesmas. Desde então a Contabilidade de 

Custos é vista como uma ferramenta que além de registrar os fatos de custos das empresas, 

auxilia e proporciona informações para serem utilizadas nas tomadas de decisões. 
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2.2 DEFINIÇÕES E CONCEITOS DE CUSTOS 

Para uma melhor gestão dos custos, se faz necessário conhecer e entender os conceitos 

básicos relacionados ao assunto. No entanto ainda existem algumas informações que podem 

conduzir a diferentes significados dos termos utilizados. Para tanto, Bernardi (2004, p. 41) 

afirma que, “para o estudo dos custos e para sua correta interpretação, é necessária a definição 

de termos, haja vista a multiplicidade de entendimento e a utilização errônea deles.”. 

Desse modo, segundo Padoveze (2009) faz-se necessário apresentar os principais 

conceitos e terminologias que norteiam a Ciência Contábil, em específico, os termos utilizados 

na contabilidade de custos. Portanto, para o melhor entendimento do assunto abordado, serão 

apresentados alguns conceitos e termos utilizados ao longo do trabalho.  

 

2.2.1 Gastos 

Gastos são saídas financeiras utilizadas na aquisição de bens e serviços necessários 

para a empresa conforme a utilidade do gasto no seu processo dentro da organização, o mesmo 

será denominado como investimento custo ou despesa. 

No que diz a respeito, Bruni e Famá (2010, p. 25) afirmam que,  

 
Gastos ou dispêndios: consiste no sacrifício financeiro que a entidade arca para 

a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Segundo a contabilidade, serão em 

última instância classificados como custos ou despesas, a depender de sua importância 

na elaboração do produto ou serviço. Alguns gastos podem ser temporariamente 

classificados como investimento e, à medida que forem consumidos, receberão a 

classificação de custos ou despesas.  

 

 

O gasto acontece por meio da compra de um produto ou serviço que gera desembolso 

para a empresa, esse desembolso representa a entrega ou a promessa de entrega de ativos, 

geralmente dinheiro, conceito extremamente amplo e que se aplica a todos os bens e serviços 

adquiridos; assim, temos Gastos com a compra de matérias primas, Gastos com mão de obra, 

tanto na produção como na distribuição, Gastos com honorários da diretoria, Gastos na compra 

de um imobilizado. Só existe gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem 

ou serviço, no momento em que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da 

redução do ativo dado em pagamento, (MARTINS, (2010). Como pode ser verificado o Gasto 

só se concretiza através do compromisso assumido com terceiros, sendo necessário haver o 

desembolso. 
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2.2.2 Desembolso 

O desembolso consiste no pagamento referente à aquisição de um bem ou serviço, que 

pode ocorrer no ato da compra ou posteriormente.  

Para Martins (2010), o desembolso é o pagamento efetuado pela empresa para adquirir 

um bem ou um serviço. Este sacrifício pode ocorrer antes, durante ou após da aquisição do 

produto, ou seja, a saída em espécie para pagamento não ocorrerá necessariamente no ato da 

compra.  

O desembolso é caracterizado pelo pagamento em valores monetários, resultante da 

aquisição de produtos ou serviços, o desembolso independe ao consumo de bens ou serviços 

comprados, referente ao princípio contábil da competência, esta terminologia para Bruni e Famá 

(2010, p. 26), 

 

Consistem no pagamento do bem ou serviço, independentemente de quando o 

produto ou serviço foi ou será consumido. É importante ressaltar que a contabilidade 

registra os fatos de acordo com o princípio da competência. Por competência entende-

se que o registro de receitas e despesas deve ser feito de acordo com a real ocorrência, 

independentemente de sua realização ou quitação.  

 

Deste modo, concluímos que o desembolso é a saída realizada de dinheiro, para a 

finalidade do pagamento da aquisição do bem ou serviço. 

 

2.2.3 Custos 

Define-se custos como os gastos incorridos para transformação de um bem ou serviço 

em outros bens para venda ou comercialização.  

Segundo Bruni e Famá (2010), custos representam os gastos relativos a bens ou serviços 

utilizados na produção de outros bens ou serviços. Portanto, estão associados aos produtos ou 

serviços produzidos pela entidade. 

Na visão de Martins (2010, p. 25),  

 
O custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como 

custo, no momento da utilização dos fatores de produção (bens e serviços), para a 

fabricação de um produto ou execução de um serviço. Exemplos: a matéria-prima foi 

um gasto em sua aquisição que imediatamente se tornou investimento, e assim ficou 

durante o tempo de sua estocagem; no momento de sua utilização na fabricação de um 

bem, surge o custo da matéria-prima como parte integrante do bem elaborado. Este, 

por sua vez, é de novo um investimento, já que fica ativado até sua venda. 

 

Portanto custos são gastos relativos às saídas dos recursos que a empresa utiliza para 

a produção de bens ou serviços. 



9 

 

 

2.2.4 Despesas 

Despesas são gastos não associados à produção da empresa, de acordo com Bruni e 

Famá (2010, p. 25), 

 

Despesas correspondem à bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas. Não estão associadas à produção de um 

produto ou serviço. Como exemplos de despesas podem ser citados gastos com 

salários de vendedores, gastos com funcionários administrativos etc. 

 

Segundo Martins (2010), despesas são bens ou serviços consumidos direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas. As despesas são itens que reduzem o Patrimônio 

Líquido e que tem essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de 

receitas. Exemplo comum de despesas, o equipamento usado para a produção que se torna um 

gasto transformado em investimento e posteriormente considerado parcialmente como custo 

torna-se na venda do produto feito uma despesa. 

Portanto despesa é o gasto que a empresa emprega com o objetivo de alcançar receitas. 

 

2.2.5 Investimento 

Investimento é aplicar parte do capital em bens ou serviços com o intuito de obter 

rendimentos a longo e curto prazo, gerando ativos à empresa sujeita a futura baixa ou 

amortização. Segundo Martins (2010)  

 

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. 

 

Conforme Bruni e Famá (2010, p. 23), afirmam que “investimentos representam gastos 

ativados em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos”. Ficam 

temporariamente “congelados” no ativo da entidade e, posteriormente e de forma gradual, são 

“descongelados” e incorporados aos custos e despesas. 

Neste contexto afirma-se que investimentos representam aplicação de recursos com a 

finalidade de gerar retornos e benefícios para a organização. 

2.2.6 Perda 

Perdas são gastos que surgem em bens ou serviços que são consumidos fora do previsto 

e de padrão, as perdas não devem ser confundidas com as despesas e nem custos. Segundo 
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Martins (2010), as perdas acontecem quando os bens e serviços são consumidos de forma 

anormal e involuntária, não se confunde com a despesa (muito menos como custo), exatamente 

por sua característica de anormalidade e involuntariedade; não é um sacrifício feito com a 

intenção de obtenção de receitas. Exemplo: O gasto com a mão de obra durante um período de 

greve, por exemplo, é uma perda, não um custo de produção. 

Para Bruni e Famá (2010), perdas consistem em um gasto não intencional decorrente 

de fatores externos extraordinários a atividade produtiva normal da empresa. A primeira deve 

ser considerada despesas e lançada diretamente contra o resultado do período e na segunda 

situação devem ser classificados como custo de produção do período. 

Portanto quando ocorre consumo anormal e involuntário de produto e serviços este 

deve ser denominado como perda. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÕES DOS CUSTOS 

A classificação dos custos da empresa, dos produtos, das operações, enfim, do objeto 

que está sendo examinado e analisado, em diretos e indiretos destina-se a fornecer informações 

para a determinação do montante mais realístico do custo desse objeto, bem como para o 

controle dos custos nos centros de responsabilidade e, de modo geral, de todos os segmentos 

que tiveram seus custos identificados e acumulados. O que se quer dizer é que a diferenciação 

entre custos diretos e indiretos é necessária para o cálculo mais realístico do custo de qualquer 

objeto, para a verificação da rentabilidade e da eficiência das várias atividades da empresa. 

Leone (2000). De acordo com Megliorini (2002, p.9), 

 

Os custos são classificados de várias formas para atender às diversas 

finalidades para as quais são apurados. As duas classificações básicas compreendem 

aquelas que permitem determinar o custo de cada produto fabricado e o seu 

comportamento em diferentes níveis de produção em que uma empresa possa operar. 

a) Quanto aos produtos fabricados: para alocar os custos aos produtos, eles são 

classificados em custos diretos e custos indiretos; e b) Quanto ao comportamento em 

diferentes níveis de produção: para determinar os custos de vários níveis de produção, 

eles se classificam em custos fixos e custos variáveis.  

 

Segundo Bruni e Famá (2010, p. 24),afirmam que “os sistemas e metodologias 

aplicados no controle e gestão de custos podem ser classificados em função da forma de 

associação dos custos aos produtos elaborados (unidade do produto), de acordo com a variação 

dos custos em relação ao volume de produtos fabricados (comportamento em relação ao 

volume), em relação aos controles exercidos sobre os custos (controlabilidade), em relação a 
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alguma situação em específica (decisões especiais) e em função da análise do comportamento 

passado (base monetária)”. 

Portanto, a classificação dos custos ocorre em dois grupos, no primeiro estão 

relacionados aos produtos acabados denominados custos diretos e indiretos, e no segundo nível 

estão relacionados ao nível de produção os custos fixos e variáveis. 

 

2.3.1 Em Relação aos Produtos fabricados 

A classificação para adequação dos custos dos produtos fabricados pode ser 

classificada em três formas, sendo: custos diretos ou primários, custos indiretos; e de 

transformação. BRUNI E FAMÁ (2010). Portanto os custos que são envolvidos na produção 

de bens para a comercialização são diferenciados entre custos diretos e indiretos. Custos diretos 

são custos diretamente somados nos cálculos do produto fabricados, Exemplo: matérias primas 

e mão de obra utilizada na fabricação do produto acabado. Custo indireto são custos que não 

são utilizados diretamente no produto final, precisam de uma base de rateio para seus custos 

agregados ao produto fabricado. Exemplos: seguros e aluguéis da fábrica. 

 

2.3.1.1 Custos Diretos 

Custos diretos são aqueles custos que podem ser facilmente identificados com o objeto 

de custeio, são diretamente identificados a seus portadores. “Para sua identificação não a 

necessidade de rateio”, LEONE (2010, p.35). 

Custos diretos são custos utilizados diretamente ao produto que conforme a quantidade 

produzida tem sua variação. Um bom exemplo é a matéria prima utilizada no produto final. 

Wernke (2005, p. 07) afirma que os custos diretos: 

 

São aqueles custos que podem ser identificados com facilidade como 

apropriáveis a este ou aquele item produzido. Por suas características próprias e 

objetividade de identificação no produto pronto, esses gastos são atribuídos aos 

artigos produzidos por mediações ou por controles individuais (como ficha técnica), 

sem a necessidade de se recorrer a algum tipo de divisão ou rateio mais complexo. 

 

Portanto, custos diretos são de fácil identificação, pois a organização identifica a 

matéria prima necessária para a produção de um determinado produto. A empresa saberá 

acrescentar o valor do custo da mão de obra nos seus produtos, quando se tem um controle 

preciso, consegue identificar o tempo gasto para a produção de um determinado produto. 
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2.3.1.2 Custos Indiretos 

Os custos indiretos ocorrem em todos os setores da empresa, sendo impossível a sua 

atribuição direta ao custo dos produtos e serviços, por estar presente em várias funções no 

processo empresarial. Sua alocação tende ser feita de maneira estimada e muitas vezes 

arbitrária, na concepção de Dutra (2003, p.23), 

 

Indireto é o custo que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem 

ou função de custo no momento de sua ocorrência. Os custos indiretos ocorrem 

genericamente em um grupo de atividades ou órgãos, ou na empresa em geral, sem 

possibilidade de apropriação direta a cada uma das funções de acumulação de custos 

no momento de sua ocorrência. O custo indireto participa de todas ou de várias 

funções concomitantemente, sem possibilidade de segregação da parcela que está 

onerando cada uma das funções quando de sua aplicação.  

 

Para atribuição dos custos indiretos ao produto se faz necessário um rateio ou sistema 

de alocação. No conceito de Megliorini (2002, p.11), 

 

Custos indiretos: são aqueles apropriados aos produtos em função de uma 

base de rateio ou algum critério de alocação. Essa base de rateio deve guardar uma 

relação próxima entre custo indireto e o objeto de custeio, evitando causar distorções 

no resultado final. São empregados como bases de rateios: horas apontadas de mão-

de obra, horas de máquinas utilizadas na fabricação dos produtos, quilos de matéria 

prima consumida. Exemplo: custo da energia elétrica, o rateio pode ser feito 

proporcionalmente às horas de máquinas utilizadas, considerando que o consumo de 

energia tenha uma relação de causa e efeito muito próxima dessas horas. 

 

Nesse sentido, custos indiretos são gastos que não podem ser atribuídos diretamente 

aos produtos, para a sua alocação nos produtos é necessário utilizar um rateio com parâmetros 

para sua distribuição ao objeto de custeio. 

 

2.3.2 Em Relação ao Nível de Produção 

O comportamento dos custos em relação ao volume permite analisar as variações nos 

custos totais e unitários em relação a diferentes volumes de produção. “Os custos podem ser 

genericamente classificados quando a variabilidade em custos fixos e custos variáveis”, Bruni 

e Famá (2010, p. 30). 

É de grande importância notar que a classificação em fixos e variáveis leva em 

consideração a unidade de tempo, o valor total de custos com um item nessa unidade de tempo 
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e o volume de atividade. A divisão em Fixos e Variáveis também tem outra característica 

importante: considerando a relação entre período e volume de atividade, Martins (2010). 

Portanto, o custo fixo não tem variação independente da quantidade produzida, já os 

custos variáveis variam de acordo com o nível de produção. 

 

2.3.2.1 Custos Fixos 

Custos fixos são gastos fixos indiferentes ao nível de atividade da empresa, portanto, 

custos fixos são custos que mesmo com o aumento ou redução do volume de atividade não 

variam, conforme Bruni e Famá (2010, p.30), 

 

Fixos: são custos que, em determinado período de tempo e em certa 

capacidade instalada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade da 

empresa. Existe mesmo que não haja produção. Podem ser agrupados em: custo fixo 

capacidade – relativo às instalações da empresa, refletindo a capacidade instalada da 

empresa, como depreciação, amortização etc.; custo fixo operacional – relativo à 

operação das instalações da empresa, como seguro, imposto predial etc. Exemplos 

clássicos de custos fixos podem ser apresentados por meio dos gastos com aluguéis e 

depreciação – independentemente dos volumes produzidos, os valores registrados 

com ambos os gastos serão os mesmos. É importante destacar que a natureza de custos 

fixos ou variáveis está associada aos volumes produzidos e não ao tempo. 

 

Custos fixos são gastos invariáveis que não variam com a quantidade produzida. 

Confirmando esse conceito Leone (2010, p.41) afirma que: 

 

Custos fixos são 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. A mesma afirmação pode ser feita 

aqui, com relação à definição de custos fixos. Quando se diz que os custos fixos 

permanecem fixos diante das unidades produzidas, a definição está parcialmente 

correta, mas não é generalizada. 

 

Sendo assim, conclui-se que o custo fixo compreende todo gasto que não sofre 

oscilação devido ao volume de produção ou de venda. 

 

2.3.2.2 Custos Variáveis 

Custos variáveis são os gastos que oscilam conforme o nível de atividade da 

organização, ou seja, dependendo da quantidade de trabalho será a variação dos custos. No 

conceito de Megliorini (2002, p.13), 
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Custos variáveis: são aqueles que aumentam ou diminuem, oscilando ao 

sabor do nível de produção. São exemplos deste comportamento o custo da matéria-

prima (quanto mais se produz, maior a sua necessidade, portanto, maior o custo) e o 

custo da energia elétrica (quanto mais se produz, maior o uso de máquinas e 

equipamentos elétricos, consequentemente, maior o consumo e o custo). 

 

Para Martins (2010, p.50), “quanto maior a quantidade produzida, maior seu consumo 

e portando dentro de uma unidade de tempo (mês, por exemplo), o valor do custo com tais 

materiais varia de acordo com o volume de produção.”. 

Segundo Bruni e Famá (2010, p.30), “consideram-se custos variáveis os valores que 

se alteram diretamente em função das atividades da empresa”. Quanto maior a produção, 

maiores serão os custos variáveis. 

 

2.3.3 Métodos de Custeio 

Caracteriza-se como método de custeio, a forma de como identificar o custo unitário 

de cada produto ou serviço, tendo como base as premissas dos custos diretos e indiretos totais.  

De acordo com Wernke (2005, p.17) o método de custeio é apresentado como, 

 
Método é um vocábulo de origem grega e resolta da soma das palavras meta 

(resultado que se deseja atingir) e hódos(caminho). É, portanto, o caminho para chegar 

aos resultados pretendidos. Custeio significa atribuir valor de custo a um produto, 

mercadoria ou serviço.  

 

Dubois, Kulpa e Souza (2006, p. 124) definem o método de custeio da seguinte forma,  

 

Os métodos de custeio apresentam um único objetivo, que é a determinação 

dos custos, mas a sistemática adotada por eles difere de um para outro método. 

Existem alguns métodos utilizados pelas empresas para efetuar o custeio de seus 

produtos. Os mais importantes são os seguintes: Custeio por Absorção, Custeio 

Variável, Custo Padrão e Custeio ABC.  

 

Os métodos de custeio mais conhecidos ou utilizados atualmente são, absorção (e suas 

variações), ABC, UEP e variável ou direto (marginal).

Portanto o método de custeio é considerado, da forma é que identificado o custo 

unitário de cada produto ou serviço, baseando-se em premissas dos custos diretos e indiretos, e 

alguns desses métodos serão apresentados a seguir. 
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2.3.3.1 Custeio por Absorção 

O custeio por absorção é um dos métodos mais utilizados no mundo, e também o único 

aceito no Brasil, decretado pelo atr. 290 do RIR/99, pela legislação comercial e pela legislação 

fiscal. Esse sistema é caracterizado por apropriar todos os custos diretos e indiretos ao produto 

ou serviço.  

Para Oliveira e Perez Jr. (2005, p. 123) pode-se conceituar o custeio por absorção da 

seguinte forma,  

 

No custeio por absorção todos os custos de produção são alocados aos bens 

ou serviços produzidos, o que compreende todos os custos variáveis, fixos, diretos ou 

indiretos. Os custos diretos, por meio da apropriação direta, enquanto os custos 

indiretos, por meio de sua atribuição com base em critérios de rateio.  

 

Dubois, Kulpa e Souza (2006, p. 125) referem-se ao método por absorção como, 

 

O método mais usado em quase todo o mundo, pois incorpora todos os tipos 

de custos aos produtos, possibilitando a extração do custo unitário de cada um deles. 

Além disso, com base no Custo Total, é possível a formação do preço de venda de 

cada produto a partir de seu custo, que servirá de referência para a atuação no 

mercado. 

 

Conforme Bertó e Beulke (2006, p. 46),  

 

O sistema de custeio integral no comércio caracteriza-se, aos moldes da 

indústria, pela apropriação de todos os custos e despesas às mercadorias. Embora 

possam ser apontadas limitações, é ainda o sistema mais usado no comércio. As 

limitações referidas estão vinculadas principalmente à forma de apropriação das 

despesas operacionais e administrativas. Quanto maior a dificuldade de sua 

vinculação com as mercadorias, o procedimento mais usual é relacioná-las como uma 

incidência percentual sobre a receita e incluir e essa incidência no mark-up. 

 

O autor, Santos (2009), traz o custeio por absorção como um método que apropria 

todos os custos de produção aos produtos elaborados de forma direta e indireta (rateios).  

É importante salientar que as despesas e perdas são excluídas neste método de custeio, 

pois caso uma despesa ou perda forem confundidas com custos, poderá ocorrer uma distorção 

no lucro bruto da empresa.  

E com essa alteração, conforme Dubois, Kulpa e Souza (2006, p. 125), “Alguns 

produtos que são lucrativos podem ser abandonados e outros deficitários podem acabar sendo 

mantidos, pois não se apurou corretamente o quanto custa cada produto”.  
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Visto isso, pode-se dizer que o método de custeio por absorção é aceito legalmente no 

Brasil e respeita os princípios fundamentais da contabilidade. Sua característica que o difere 

dos demais métodos, é a apropriação de todos os custos no processo de fabricação. 

 

2.3.3.2 Custeio por Atividade (ABC - Activitybaseadcosting) 

O método de custeio por atividade (ABC), leva em consideração a organização, como 

unidade que contém várias células, e cada uma dessas células tem um custo. Neste sentido, ele 

é voltado para gerenciamento de custos, buscando a eficiência da gestão.  

Conforme Wernke (2005, p. 27), o sistema de custeio em questão se dá da seguinte 

forma,  

 

O ABC caracteriza-se pela tentativa de identificação dos gastos das 

diversas atividades desempenhadas por uma empresa, independentemente de que 

sejam executadas dentro ou fora dos limites físicos de um setor, departamento ou até 

mesmo da própria organização. Após identificar essas atividades, busca-se conhecer 

o montante de recursos consumidos por estas no período (geralmente de um mês), 

com relação aos salários, ao material de expediente, à energia elétrica, ao aluguel, à 

depreciação do equipamento fabril etc.  

 

Ressalta Bertó e Beulke (2006, p. 48), 

 

A aplicação do custeio por atividade (ABC) no comercio encontra maiores 

dificuldades, se comparado à indústria e aos serviços. Essas dificuldades estão 

relacionadas principalmente ao grande número de itens de mercadorias existentes e à 

consequente complexidade de identificação de direcionadores adequados de custos, 

em termos de uso das instalações e dos graus de atendimento. De qualquer forma, à 

proporção que forem identificadas atividades direcionáveis diretamente às 

mercadorias, nos processos operacionais e administrativos o direcionamento deve ser 

concretizado.  

 

Dubois, Kulpa e Souza (2006, p. 154) definem o método de custeio por atividade da 

seguinte forma,  

 

É um método de custeio que possibilita avaliar com acurácia as atividades 

desenvolvidas em uma empresa (tanto industrial, quanto de serviços), utilizando 

direcionadores para atribuir os gastos indiretos de uma forma mais realista aos 

produtos e serviços. Tem por objetivo estabelecer meios de relacionar os CIF com as 

atividades. 
 

O conceito para o custeio ABC na visão de Berti (2006, p. 73) é esclarecido como,  

 

O ABC (Activitybaseadcosting), é um método de custeio que visa dar um 

tratamento nos custos indiretos tendo como base as atividades da empresa, 
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independente de sua relação com o volume. O ABC é uma ferramenta da gestão de 

custos e que permite melhor visualização dos custos através da análise das atividades 

executadas dentro da empresa e suas relações com os produtos ou com os serviços, já 

que o ABC não se aplica apenas nas empresas industriais e sim, em qualquer tipo de 

empresa que utilize a contabilidade de custos.  

 

Para Santos (2009, p. 210) a definição para o sistema de custeio ABC é, 

 

Apropriar os “custos indiretos” aos produtos através de cada “atividade” 

envolvida no processo do negócio, que se comparado ao sistema de custeio por 

absorção poder-se-iam visualizar os custos de forma mais adequada, especialmente 

para conhecer os custos das atividades que não agregam valor ao produto pago pelo 

cliente. 

 

Assim, o método de custeio por atividade, tem a característica de ser um sistema 

medianamente flexível, o poder de calcular o custo direto do produto e obter a contribuição 

operacional do produto. 

 

2.3.3.3 Custeio Direto ou Variável (Marginal) 

O método de custeio por atividade (ABC), leva em consideração a organização, como 

unidade que contém várias células, e cada uma dessas células tem um custo. Neste sentido, ele 

é voltado para gerenciamento de custos, buscando a eficiência da gestão.  

Conforme Wernke (2005, p. 27), o sistema de custeio em questão se dá da seguinte 

forma, 

 

 O ABC caracteriza-se pela tentativa de identificação dos gastos das 

diversas atividades desempenhadas por uma empresa, independentemente de que 

sejam executadas dentro ou fora dos limites físicos de um setor, departamento ou até 

mesmo da própria organização. Após identificar essas atividades, busca-se conhecer 

o montante de recursos consumidos por estas no período (geralmente de um mês), 

com relação aos salários, ao material de expediente, à energia elétrica, ao aluguel, à 

depreciação do equipamento fabril etc.  

 

Ressalta Bertó e Beulke (2006, p. 48),  

 

A aplicação do custeio por atividade (ABC) no comercio encontra maiores 

dificuldades, se comparado à indústria e aos serviços. Essas dificuldades estão 

relacionadas principalmente ao grande número de itens de mercadorias existentes e à 

consequente complexidade de identificação de direcionadores adequados de custos, 

em termos de uso das instalações e dos graus de atendimento. De qualquer forma, à 

proporção que forem identificadas atividades direcionáveis diretamente às 

mercadorias, nos processos operacionais e administrativos o direcionamento deve ser 

concretizado.  
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Dubois, Kulpa e Souza (2006, p. 154) definem o método de custeio por atividade da 

seguinte forma,  

 

É um método de custeio que possibilita avaliar com acurácia as atividades 

desenvolvidas em uma empresa (tanto industrial, quanto de serviços), utilizando 

direcionadores para atribuir os gastos indiretos de uma forma mais realista aos 

produtos e serviços. Tem por objetivo estabelecer meios de relacionar os CIF com as 

atividades custos e despesas variáveis são elementos fundamentais para a obtenção da 

Margem de Contribuição (MgC).  

 

Stark (2007, p 167) “informa que somente os custos variáveis são tidos como custos 

do produto, os custos que variam conforme a produção da empresa”.  

Diferentemente do custo por absorção, esse método não é aceito pela legislação 

brasileira, pois fere os princípios contábeis e assim, não é aceito para fins fiscais, apenas para 

gerenciamento. No entanto, a vantagem de usar esse método, é facilidade de encontrar a 

margem de contribuição por bem ou serviço produzido. 

 

2.4 PREÇO DE VENDA 

Segundo Wernke (2005, p.147) “no ambiente atual, caracterizada por concorrência 

acirrada e queda real das margens de lucros obtidas, ganha relevância a atenção que deve ser 

dada a uma das estratégias mercadológicas mais cruciais: a precificação”. Em um cenário cada 

vez mais concorrido o preço de venda, as organizações têm investido tempo e capital na 

formação do preço de venda, as empresas têm que estar com seus custos bem ajustados para 

não perder mercados por preços errados ou fora de mercado. Para Wernke (2005, p.147), 

 

Na prática é comum observar companhias que não tem uma acurada noção 

de rentabilidade proporcionada por seus produtos e serviços, bem como das 

necessidades quanto aos volumes de venda para atingir os respectivos equilíbrios 

operacionais. 

 

Empresas de menor porte tem enorme dificuldade de acurar a sua rentabilidade por 

não investir em programas e softwares capazes de apurar essas informações de maneira rápida 

e confiável, não sabendo realmente o que precisa e o quanto precisa fabricar para ter 

rentabilidade. 

O preço é um dos principais indicadores do valor que uma empresa entrega a seus 

clientes. Ele é a expressão do valor monetário dos benefícios que a empresa acredita que seus 

produtos ou serviços trazem para seus clientes. O que qualquer empresa vende de fato é a sua 
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capacidade de agregar valor a seus clientes, como em toda relação econômica. Os agentes 

tendem a maximizar seus recursos escassos, trocando-os pelo máximo de valor que podem obter 

de seus fornecedores. Essa tradução do valor monetário é, portanto, fundamental para que a 

empresa transmita o que entender estar oferecendo para o cliente. “O preço é o mais saliente 

dos componentes do marketing mix. Se não for devidamente ajustado, põem em risco todos os 

demais componentes da estratégia de marketing”. (Crepaldi 2010, p.358). 

O preço de venda é o elo com o cliente é onde começa toda a relação entre vender e 

comprar, para quem compra o preço é aquilo que está disposto a pagar para obter determinado 

produto e para quem vende o preço é visto como a compensação financeira recebida pelos 

produtos ou serviços oferecidos ao mercado. 

É generalizada e idéia de que uma das finalidades da Contabilidade de Custos é o 

fornecimento do preço de venda. 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; e tudo isso depende também do tipo de mercado em que a empresa atual, Martins 

(2010). 

  

2.5 FATORES QUE INFLUENCIAM NA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

A formação do preço de venda é umas das principais atividades a serem realizadas em 

qualquer empresa. Um preço mal elaborado poderá induzir a maus resultados. O preço de venda 

engloba todos os custos ocorridos na empresa, e outras atividades empresariais que influenciam 

a ter um retorno positivo. Segundo Bruni (2010, p.231),  

 

A formação de preços representa uma das mais importantes e nobres 

atividades empresariais. A definição equivocada do preço pode arruinar um negócio. 

Embora discussões e dúvidas permaneçam sobre o fato de ser arte ou ciência, existe a 

certeza de que, sob a óptica da empresa, o preço deve ser superior aos custos plenos 

incorridos, ai incluindo os tributos. Da diferença entre os preços e custos plenos e 

impostos nascem o conceito de lucro e a manutenção das atividades empresariais.  

 

Alguns fatores não menos importantes, devem ser verificados com atenção e somados 

ao preço, de acordo com Bruni e Famá (2010, p. 350) são eles: 
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•capacidade e disponibilidade de pagar do consumidor: devem ser 

analisados o poder de compra e o momento que o cliente deseja ou pode pagar. No 

caso de vendas a prazo, os encargos financeiros devem ser incluídos nos preços;  

•qualidade/tecnologia do produto em relação às necessidades do mercado 

consumidor: a empresa precisa definir claramente qual seu mercado de atuação e 

desenvolver o produto ideal para os clientes certos;  

•existência de produtos substitutos a preços mais vantajosos: preços 

relativamente elevados podem incentivar o surgimento ou a ampliação da 

concorrência;  

•demanda esperada do produto: o planejamento das vendas futuras do 

produto – que é fortemente influenciada pelo preço que se desejará praticar;  

•níveis de produção e/ou vendas em que se pretende ou que se pode operar: 

em decorrência da existência de gastos fixos, o volume de produção e vendas é 

fundamental na determinação de custos e preços previstos;  

•mercado de atuação do produto: quanto mais pulverizado for o mercado, 

menor será a capacidade das empresas de fixar os preços;  

•controle de preços impostos por órgãos governamentais: na existência de 

controles mais rígidos, obviamente menor será a flexibilidade de fixação de preços 

por parte das empresas;  

•custos e despesas de fabricar, administrar e comercializar o produto: 

custos e despesas devem ser conhecidos a fundo, principalmente a distinção entre 

gastos indiretos e fixos – associados à estrutura da empresa; dos gastos variáveis 

identificados nos produtos; e. 

•ganhos e perdas de gerir o produto: gastos associados a investimentos de 

natureza permanente ou em capital de giro, incluindo o custo de oportunidade dos 

recursos empregados nas operações. 

 

Portanto, para uma organização formar o preço de venda ideal que tenha uma resposta 

positiva, é preciso um enorme e vasto conhecimento do ambiente onde a mesma atua. Conhecer 

todos os detalhes que envolvam os seus custos e despesas geradas pela sua atividade. Entender 

o mercado e estar atenta a seus fornecedores e concorrentes. Para tanto, o preço de venda deve 

ser elaborado com referência em alguns métodos existentes e principalmente sobre o retorno 

investido e o mercado aonde atua. 

 

2.5.1 Tributos 

De acordo com a lei complementar Nº 139, de 10 de novembro de 2011, classifica-se 

como microempresa a empresa que aufira, em cada ano-calendário, a receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 e classifica-se como empresa de pequeno porte a empresa que aufira, 

em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00. Continuam em vigor as alíquotas e partilha do Simples Nacional dadas pela lei 

complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. 
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Quadro 1: Alíquotas e partilha do Simples Nacional – Indústria. 

Receita Bruta em  

12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS IPI 

Até 180.000,00 4,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50% 

De 180.000,01 a 

 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50% 

Fonte: Adaptado de quadro disponível na Lei Complementar número 139, de 10 de nov. de 2011. 

 

2.6 MÉTODOS DE FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

Para formar o preço de venda se utiliza-se alguns métodos que ajudam no processo de 

elaboração do preço. De acordo com Bruni e Famá (2010), três processos distintos podem ser 

empregados na definição de preços e costumam basear-se nos custos, no consumidor ou na 

concorrência. Os processos de definição de preços baseados nos custos buscam, de alguma 

forma, adicionar algum valor aos custos. 

 

2.6.1 Orientado Pelo Custo 

A formação dos preços considera vários fatores, como concorrência, mercado e 

demanda. Porém o custo é parte mais relevante a ser analisada para não errar o preço e ficar 

abaixo de seus custos. Crepaldi (2010, p.209) afirma que, 

 

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.  

  

A formação de preços conforme os custos apresentam algumas desvantagens. Este 

método apenas usa o custo ocorrido para a composição do preço, ficando de fora vários fatores 

importantes que devem ser levados em consideração. Para Crepaldi (2010, p.216), 

 

Há também os que fazem restrições à formação dos preços a partir dos 

custos totais incorridos, afirmando que esse procedimento tem uma série de 

desvantagens, entre elas a completa ignorância da demanda e das condições 

competitivas nos segmentos de mercado. 
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2.6.1.1 Custo Pleno 

 A formação do preço utilizada nos custos plenos agrega todos os gastos incorridos na 

produção são adicionados às despesas e o lucro desejado. Conforme Bruni e Famá (2010, p. 

268), “nesse método, os processos são estabelecidos com base nos custos plenos ou integrais – 

custos totais de produção, acrescidos das despesas de vendas, de administração e da margem de 

lucro desejada”. 

O preço de venda constituído pelos gastos totais representa a segurança que a 

organização terá o reembolso esperado. Além dos custos e despesas, é adicionada no preço a 

margem atribuída ao lucro desejado. 

Contudo, algumas limitações ao método de formação de preços com base nos custos 

plenos são destacadas, conforme Santos (2005, p. 124-125): 

 

a) não considera a elasticidade da procura;  

b) o sistema que depende prontamente dos custos dificilmente pode ser 

realista para a maioria dos negócios. Deveria ajustar-se às condições de mercado;  

c) não levam em conta os preços dos concorrentes. A empresa não deve 

presumir que suas funções estejam necessariamente sendo desempenhadas com a 

máxima eficiência. Isso resultaria na perpetuação das ineficiências existentes e na 

incorporação delas à estrutura dos preços da empresa;  

d) o método do custo pleno não faz distinção entre os custos fixos e as 

variáveis. Uma empresa que adota este método tenderia a rejeitar as encomendas que 

não cubram, pelo menos, os custos totais do produto; e. 

e) o método do custo pleno aplica aos custos dos produtos uma 

porcentagem uniforme, como previsão de lucros. Isso deixa de reconhecer que nem 

sempre os produtos podem auferir lucros a uma mesma taxa.  

 

É notável que o método de precificação utilizasse o custo pleno apresenta vantagens, 

porém, pode se analisar que possui restrições a sua utilização exclusiva. Uma desvantagem que 

chama a atenção é não considerar algumas características que não dizem respeito ao custo 

como: demanda de produto, mercado consumidor e concorrência. Isso torna esse método 

defasado se forem analisados os fatores que mudam os custos e a formação do preço de venda. 

 

2.6.1.2 Custo de Transformação 

Segundo Bruni e Famá (2010, p. 330),  

 

Como os esforços da empresa estão concentrados, basicamente, nos custos 

de transformação, esse método propõe-se a formar preços com base, apenas, nos 

custos de transformação, não considerando nos cálculos os custos com materiais 

diretos.  
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A definição do preço com base nos custos de transformação segue o princípio de que, 

com o esforço da organização faz na sua produção, transformando a matéria prima em produto 

acabado para o negócio. O método da transformação, considera apenas os gastos incorridos 

para sua transformação, para assim agregar a margem de lucro desejada. 

 

2.6.1.3 Custo Variável 

Conforme Crepaldi (2010, p. 225), “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.” Conforme Padoveze (2009, p. 417-418), 

 

[...] o valor básico de referência para formar o preço de venda neste critério são os 

custos diretos ou variáveis, mais as despesas variáveis do produto que possam ser 

identificadas. Após isso, a margem a ser aplicada deverá cobrir, além da rentabilidade 

mínima almejada, também os custos e despesas fixas, que não foram alocados aos 

produtos 

 

Portanto, a composição do preço baseada nos custos variáveis agrega uma margem 

para suprir os demais gastos e despesas, fixos, e a margem de lucro que a organização almeja. 

 

2.6.1.4 Rendimento Sobre o Capital Investido 

Este método de precificação busca adicionar ao preço de venda, uma margem que será 

colocada com a finalidade de garantir um retorno sobre o capital investido. De acordo com 

Crepaldi (2010, p. 225), “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.”. 

Conforme Santos (2005), neste método de formar preços de venda, a empresa emprega 

uma taxa pré-determinada de lucro sobre o capital investido. 

Portanto, no preço a ser formado por esse método, a organização busca obter um 

retorno sobre o investimento feito, por meio de uma taxa pré-determinada que seja adicionada 

no preço de venda.  

 

2.6.2Orientado Pelo Mercado 

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

mercado consumidor, o valor a ser atribuído ao preço de venda de determinado produto ou 
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serviço estará relacionado ao valor que os clientes se propõem a dar em troca dos produtos ou 

serviços comercializados (BRUNI, 2010).  

Portanto, os preços são sensíveis e limitados ao mercado em que a empresa atua. Essa 

limitação se dá em contrapartida ao valor que os consumidores se dispõem a pagar pelos 

produtos e serviços ofertados, dependendo o nicho de mercado que a empresa vai atuar. 

Portanto, o conhecimento das variáveis que exercem influência no mercado em que a 

empresa atua, é de extrema importância ser de conhecimento para a gestão empresarial. De 

acordo com Coelho (2007, p. 59),  

 

Em primeiro momento seria impossível e extremamente inviável iniciar um 

empreendimento com a visão simplista de que basta montar um empreendimento, 

localizar e mensurar seus custos e, então, calcular o preço de venda. Especialmente, 

porque preço é o elemento quantitativo que resume de forma numérica as estratégias 

que a empresa espera seguir, ou seja, antes de formar o preço dos produtos, a empresa 

deve ter em suas mãos todas as variáveis do mercado.  

   

Quando a formação do preço de venda se dá por meio de mercado o seu preço deve 

ser calculado de acordo com o valor percebido pelo mercado, ou seja, este valor o consumidor 

vai ter que estar disposto a desembolsar. De acordo com Bruni e Famá (2010), 

 
Outra forma de estabelecer preços baseia-se no valor percebido do produto 

pelo mercado consumidor. Nessa metodologia, as empresas empregam a percepção 

que os consumidores têm do valor do produto, e não os custos do vendedor. Preços 

são definidos para se ajustar aos valores percebidos.  

 

Diante disto, entendesse que o preço de venda com base no mercado é formado por 

meio de valores percebidos pelo mercado, portanto não é necessário o levantamento dos custos 

para chegar ao seu preço de venda. 

 

2.7 MARK-UP 

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

compõe o preço, tais como: custos, despesas, impostos e lucro, permite a obtenção do preço de 

venda. Segundo Bruni (2010, p. 236),  

 

Os preços são formados mediante a consideração de seus quatro 

componentes: custos, despesas, impostos e lucros. De modo geral, para facilitar o 

processo de formação de preços no comércio, torna-se usual a definição e aplicação 

de taxas de marcação, também conhecidas como Mark-ups. Genericamente, a taxa de 

marcação pode ser empregada de diferentes formas: sobre o custo variável; sobre os 

gastos variáveis; e sobre os gastos integrais. 
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PV = __________________________C________________________________ 

1 – ((%impostos + %comissão + %inadimplência + %frete + %lucro) / 100) 

Onde: 

PV = Preço de Venda 

C = Custo 

Observa-se na fórmula, que o mark-up representa um percentual sobre o custo do 

produto, necessário para suprir as despesas gerais, impostos, margem de lucro desejada e o 

custo do produto. 

Dessa forma, o Mark-up é uma taxa de marcação que permite obter o preço de venda, 

por meio de sua aplicação nos componentes que compõem o preço. Entretanto, para utilizar 

esse mecanismo é necessário que a empresa conheça os fatores que influenciam o ambiente 

empresarial e refletem no preço a ser formado.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para formular a pesquisa, se faz necessário a definição dos processos metodológicos, 

por se tratar de um estudo científico. Conforme Brenner e Jesus (2008, p. 47) “a metodologia 

deve conter os procedimentos adotados de forma a descrever a natureza da pesquisa realizada, 

o problema e objetivos a fim de possibilitar melhor interpretação dos resultados por parte do 

leitor”. 

Assim, nesse capítulo mostra-se o enquadramento metodológico e os procedimentos 

para coleta e análise de dados utilizados. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

Em relação aos objetivos, este estudo caracteriza-se como descritivo, pois de acordo 

com Cervo e Bervian (2002, p. 66) este tipo de pesquisa  

 

Observa, registra, analisa e correlaciona fatos e fenômenos (variáveis) sem 

manipulá-los. Procura descobrir com a precisão possível, a frequência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação conexão com outros, sua natureza e características. 

Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, 

econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto no indivíduo tomado 

isoladamente, como de grupos e comunidades mais complexas.  

   

Quanto a natureza, o trabalho se caracteriza como teórico-empírico, pois utiliza-se de 

dados primários e secundários para sua pesquisa, segundo Cervo e Bervian (2002, p.8), 

“conhecimento empírico, também chamado de vulgar ou de senso comum, é o conhecimento 

do povo, obtido ao acaso, após ensaios e tentativas que resultam em erros e em acertos”. 

Quanto ao tratamento de dados a pesquisa se caracteriza como uma pesquisa 

quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa se caracteriza pelo emprego de instrumentos 

estatísticos tanto na coleta quanto no tratamento de dados. Para Richardson (1999), uma 

pesquisa que é classificada como qualitativa pode descrever a complexidade de um problema, 

analisar a interação de variáveis, compreender e classificar processos vividos por grupos 

sociais. 

Com relação aos fins (objetivos propostos) a pesquisa realizada é exploratória e 

descritiva que tem como objetivo desenvolver hipóteses e aprimorar ideias. Para Gil (2002) 

pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torna-lo mais claro ou a constituir hipóteses.  
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 Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, 

Gil (2007, p. 54) afirma que “consiste em um estudo profundo e exaustivo de um ou mais 

objetos, de forma que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. O estudo de caso é um 

método utilizado para os pesquisadores que precisam entender algo que não está claramente 

definido. Assim verificando os dados da pesquisa é possível se chegar a uma conclusão. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O estudo foi realizado na empresa de móveis e aberturas Adorian localizada na cidade 

de Tapejara, Rio Grande do Sul, na Avenida Dom Pedro II, nº 1. A empresa é fabricante de 

móveis planejados e portas externas e internas. 

A empresa possui mais de 20 anos de experiência no ramo de marcenaria e dispõe de 

uma estrutura de mais de 700 metros quadrados de área construída, dividida entre produção e 

administrativo .Conta hoje com dois funcionários, tendo um faturamento anual de R$ 400 mil 

reais, entre seus principais clientes estão a Construtora e Incorporadora Dalposso, Bianchini 

Empreendimentos, Forplast. Seu portifolio de produtos esta dividido em portas externas e 

internas e móveis sob medidas para casas, escritórios, lojas. 

Para que a pesquisa fosse realizada as informações necessárias para o desenvolvimento 

do estudo foram obtidas junto ao gestor da empresa, tendo em vista que não há 

departamentalização do negócio. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para atingir os objetivos propostos foi necessário coletar dados junto à empresa 

estudada. Para Marconi e Lakatos (2003), são vários os procedimentos utilizados na coleta de 

dados, que variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação. 

No caso dessa pesquisa, a coleta de dados foi realizada através de entrevista 

semiestruturada, conforme questionário que segue em anexo no Apêndice A. Os dados foram 

coletados com o proprietário e o responsável da parte financeira da empresa Adorian Móveis 

no mês de julho. As questões abordadas trataram de dados de volumes produzidos, receita 

mensal, preço de venda e capacidade de produção. Por se tratar de entrevista, classifica-se os 

dados como primários. 

Para a coleta de dados também foram necessários analisar documentos como notas 

fiscais, orçamentos de matérias-primas, fichas de custos, inventarios de estoques. 
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3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

A análise dos dados foi feita através da utilização de planilhas em Excel com base nos 

dados apurados através das entrevistas com o proprietário e a partir dos documentos 

apresentados. Para a apresentação dos resultados foram feitas tabelas e gráficos para melhor 

entendimento e apresentação dos dados. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo, apresenta-se a caracterização da empresa objeto do estudo. Na 

sequência expõem-se todas as linhas de produtos produzidos e seus gastos existentes, em 

seguida efetua-se o cálculo do custo dos produtos produzidos, neste trabalho iremos trabalhar 

com o produto porta padrão, pois a empresa ainda tem em sua linha de produtos móveis sob 

medida para casa e escritórios. Em seguida será apresentado uma proposta para a formação do 

preço de venda, pelo método do custeio variável e absorção. Por fim, realiza-se um comparativo 

entre o preço aplicado pela organização e o preço calculado pelos métodos aplicados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Este estudo foi realizado em uma empresa industrial do ramo de marcenaria de 

pequeno porte localizada no município de Tapejara no norte do estado do Rio Grande do Sul. 

A entidade foi fundada em 19 de março de 1990 e possui a razão social: Adorian 

Moveis Ltda. Seu ramo de atividade consiste na industrialização de madeira em móveis sob 

medida para sala, cozinha, quartos, banheiros e escritórios e portas internas e externas para 

casas, apartamentos e escritórios. 

A empresa é de natureza familiar, sendo que a sociedade é composta por dois sócios. 

A contabilidade é realizada por um terceiro e o regime de tributação adotado é o Simples 

Nacional. Enquadra-se neste regime tributário, pois sua receita é inferior a R$300.000,00 no 

ano calendário. 

O Simples Nacional unifica e simplifica a arrecadação de oito impostos e contribuições 

federais, estaduais e municipais, são estes: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), 

Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL),Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza(ISS). Estes 

tributos são recolhidos em um único documento, denominado Documento de Arrecadação 

Simplificado. 

Seus principais clientes são empresas do ramo da construção civil e pessoas físicas. A 

empresa possui clientes espalhados pelo sul do Brasil, seu faturamento gira em torno de R$ 

25.000,00 mensais. 

Destaca-se que uma das dificuldades que este empreendimento enfrenta, trata-se da 

concorrência no ramo de marcenaria que cresceu muito nos últimos anos, só em Tapejara passa 
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de vinte empresas no ramo de marcenaria de pequeno, médio e grande porte, o que acirra a 

concorrência fazendo as margens de lucro ficarem cada vez menores. 

Diante deste cenário a relevância desta pesquisa justifica-se, principalmente pela 

necessidade de identificar o custo dos produtos industrializados, pois obtendo esses dados é 

possível formar o preço de venda mais adequado e correto. Através deste custo a empresa 

poderá desenvolver um diferencial competitivo e assegurar sua permanência no mercado. 

 

4.2 LINHAS DE PRODUTOS FABRICADOS PELA EMPRESA 

Após a caracterização da organização, apresenta-se as linhas de produtos fabricadas pela 

empresa objeto do estudo. Com o aumento da concorrência surge a necessidade de buscar 

inovações sejam por meio de investimentos em novos produtos, máquinas e qualificação da 

mão de obra e serviços, assim dispor ao consumidor uma linha variada de produtos torna o 

empreendimento mais atrativo e diferenciado proporcionando aumento no número de clientes 

e faturamento. 

 O quadro 2 apresenta as linhas de produtos que a empresa disponibiliza a seus clientes 

que são: móveis para sala, móveis para cozinha, móveis para banheiro, móveis para quartos e 

escritórios e portas internas e externas. 

 

Quadro 2: Linha de produtos 

LINHA DE PRODUTOS PRODUTOS 

Móveis para sala 
Racks, homes, Painéis para TV, Conjunto de Sala 

para Jantar, Mesas de Centro e Aparador 

Móveis para cozinha 
Balcões, Aéreos, Cozinha moduladas e Cozinha 

compacta 

Móveis para banheiro Gabinetes, Balcões e Armários aéreos 

Móveis para quartos Cama, Roupeiros e Criado Mudo 

Móveis para escritórios Mesas, Estantes, Balcões, Prateleiras, Expositores 

Portas internas Portas lisas e frisadas, Lisas e Frisadas de Correr 

Portas internas Portas lisas, Portas frisadas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dentre os diversos produtos apresentados o item selecionado para realização do estudo 

de caso foi portas lisas internas, por ser um dos produtos mais comercializados pela empresa e 

também por ter um bom mercado a ser explorado principalmente nas cidades vizinhas a 

Tapejara. 
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4.3 IDENTIFICAÇÕES DOS CUSTOS 

 Com a pesquisa bibliográfica verificou-se que as indústrias têm como principal 

atividade a industrialização de matéria-prima para transformar em produto acabado assim 

obtendo lucros, assim é a finalidade da empresa em estudo como a qualquer organização, é a 

obtenção de resultados positivos. 

 Desta forma, para fixar o preço de venda dos produtos industrializados, de modo a 

assegurar lucratividade, as empresas precisam conhecer os custos de aquisição, bem como a 

estrutura, maquinários e recursos humanos para fabricar seus produtos. Neste sentido, 

conhecendo a estrutura de custos da organização será possível ter lucro e consequentemente 

trazer o retorno positivo aos sócios. 

 Diante disso, apresenta-se na sequência a composição dos custos e despesas variáveis e 

demais gastos existentes na empresa pesquisada. 

 

4.3.1Custos e Despesas Variáveis 

Neste tópico expõem-se os custos de aquisição das mercadorias e demais despesas 

variáveis como impostos e inadimplência. 

 

4.3.1.1Custo de Aquisição das Matérias-Primas 

 Nas organizações industriais o custo de aquisição representa o total gasto que a mesma 

possui para obtenção das matérias-primas. O quadro 3 mostra o cálculo para apurar o custo total 

das matérias primas utilizadas para a fabricação de uma porta padrão lisa. 

Quadro 3: Custo de aquisição das mercadorias 

PRODUTO 

UNIDADE 

MEDIDA QUANTIDADE PREÇO VALOR TOTAL 

Chapa MDF 

Ultra 15mm M² 2,3 R$ 29,00 R$           66,70 

Chapa MDF 

Ultra 6mm M² 0,21 R$ 17,02 R$             3,57 

MDF cru M² 3,5 R$ 15,00 R$           52,50 

Madeira pinus M³ 0,0078 R$   600,00 R$             4,68 

Prime PU LT 1,5 R$     17,00 R$           25,50 

Laca PU LT 1,125 R$     30,00 R$           33,75 

Lixa FL 5 R$       1,20 R$             6,00 

Cola KG 1 R$       7,00 R$             7,00 

Dobradiça UM. 3 R$       6,00 R$           18,00 

Fechadura UM. 1 R$     26,50 R$           26,50 

Borracha batente MT 5 R$       1,17 R$             5,85 
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Parafuso 4x50 UM. 6 R$       0,06 R$             0,36 

Parafuso 4x25 UM. 18 R$       0,05 R$             0,90 

Espuma expansiva TUBO 0,3 R$     18,00 R$             5,40 

Silicone rejunte líquido TUBO 0,034 R$ 14,12 R$             0,48 

Thinner LT 2 R$       8,06 R$           16,12 

   TOTAL R$         273,31 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Para efetuar o cálculo do custo da porta padrão lisa, foi pesquisado junto a um dos sócios 

da fábrica todos os insumos utilizados na mesma, em seguida foi feita a pesquisa dos respectivos 

valores coletados em notas fiscais e orçamentos, para a apuração dos custos unitários das 

matérias-primas. 

 Destaca- se que o custo de aquisição das mercadorias foi calculado com base nas notas 

fiscais de entradas, deduzindo os descontos e impostos recuperáveis, adicionando pelas 

despesas acessórias, fretes e impostos não recuperáveis. 

 Pelo fato da empresa ser optante do simples nacional não tem direito a crédito dos 

tributos recuperáveis. Conforme lei complementar n°123/06, art. 23. “as microempresas e as 

empresas de pequeno porte optantes pelo simples nacional não farão jus a apropriação nem 

transferirão créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidas pelo simples nacional”. 

 

4.3.1.2 Despesas Variáveis 

 As despesas variáveis são aquelas que variam de acordo com a quantidade vendida. Na 

organização estudada tem-se como despesas variáveis o percentual referente a tributação do 

Simples Nacional, inadimplência. As comissões sobre venda também são consideradas como 

variáveis, mas como as vendas são realizadas pelos proprietários não existe comissão sobre as 

vendas. 

 

Quadro 4: Despesas variáveis 

ITEM % SOBRE RECEITA BRUTA 

Simples Nacional 4,00% 

Inadimplência 5,00% 

Total 9,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se no quadro 4 que os tributos referentes ao regime de tributação do Simples 

Nacional são representados pela alíquota de 4%, a inadimplência representa 5% do faturamento 

apesar da venda acontecer com o pagamento a vista ou cheque, ainda ocorre este fato. 

 Assim, na formação do preço de venda, deve-se considerar 9% de incidências, conforme 

quadro 4. 

 

4.3.2 Gastos Fixos 

Os gastos fixos são aqueles que não sofrem alterações de valor com o aumento ou 

diminuição das vendas, independem do nível de atividade, para existirem a organização em 

estudo tem como gasto fixo depreciação de bens, salario funcionários, energia elétrica e demais 

gastos apresentados na sequência.  

 

4.3.2.1 Gastos com Depreciação 

Sabe-se que a depreciação de bens do ativo imobilizado corresponde à diminuição do 

valor destes elementos, ocasionado pelo desgaste do uso, ação da natureza ou obsolescência 

normal. Como o ativo imobilizado corresponde aos bens adquiridos para o funcionamento das 

atividades empresariais, demonstra-se o cálculo da depreciação. 

Para encontrar os gastos com depreciação foi realizado em conjunto com o contador, 

um levantamento dos bens que a empresa em estudo possui. Dos 12 bens existentes, 

classificam-se em máquinas e equipamentos, em móveis e utensílios, veículo e imóvel. Deste 

modo, apresenta-se no quadro 5, o patrimônio da entidade e seus respectivos valores: 

 

Quadro 5: Descrição do ativo imobilizado 

Descrição Valor Total Coeficiente Deprec. 

Moveis e Utensílios R$        5.000,00 10% 

Máquinas e equipamentos R$   150.000,00 10% 

Veiculo R$     14.000,00 20% 

Imóvel R$   900.000,00 5% 

Total R$   1.069.000,00  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se no quadro 5, que o estabelecimento apresenta um valor total de R$ 

1.069.000,00 em imobilizado. Distribuídos entre máquinas e equipamentos, moveis e 

utensílios, veículos e imóvel (pavilhão para indústria). 
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A taxa de depreciação utilizada baseou na Instrução Normativa IN SRF nº162, de 

1998. Deste modo, conforme o prazo de vida útil do bem constatou-se que as máquinas e 

equipamentos, móveis e utensílios tem vida útil de 10 anos (depreciação de 10% ao ano), 

veículos 5 anos (depreciação de 20% ao ano) e imóveis 25 anos (depreciação de 5% ao ano). 

Assim, a depreciação foi calculada aplicando estes coeficientes sobre o valor total dos bens. 

Para calcular o valor da depreciação mensal utilizou-se a seguinte fórmula: 

Para calcular o valor da depreciação mensal utilizou-se a seguinte fórmula: 

Depreciação mensal = (Valor do bem x coeficiente) /12 

Apresenta-se no quadro 6, o valor da depreciação dos bens imobilizados: 

 

Quadro 6: Valor da depreciação dos bens imobilizados 

Descrição Valor Total Coeficiente Valor Depreciação 

% Sobre o 

Fat. 

Móveis e 

Utensílios R$           5.000,00 10%  R$                     41,67  0,17% 

Máquinas e 

Equipamentos R$       150.000,00 10%  R$               1.250,00  5% 

Veiculo R$         14.000,00 20%  R$                  233,33  0,93% 

Imóvel R$       900.000,00 5%  R$               3.750,00  15% 

Total R$   1.069.000,00 %  R$               5.275,00  21,10% 

Fonte: Elaborado pelo autor    
 

    

 

Verifica-se que o gasto mensal que a empresa em estudo apresenta com depreciação 

corresponde a R$ 5.275,00 ou seja, 21,10% sobre o faturamento médio mensal. Salienta-se que 

os bens depreciados participam ativamente das atividades do negócio. 

 

4.3.2.2 Outros Gastos Fixos 

A empresa em estudo apresenta diversos gastos mensais para a manutenção das 

atividades, além dos apresentados anteriormente. O quadro 7 evidencia os gastos médios 

incorridos nos meses do ano de 2016: 

 

 

 

Quadro 7: Outros gastos fixos 

DESCRIÇÃO VALORES % DO TOTAL 

Salários e Encargos Sociais do Empregado   R$     6.750,00  59,86% 

Pró-Labore  R$     1.740,00  15,43% 

Água  R$           70,00  0,62% 
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Telefone  R$         350,00  3,1% 

Materiais de Expediente  R$           25,00  0,22% 

Materiais de Limpeza  R$           35,00  0,31% 

Combustível  R$         400,00  3,55% 

Alvara (1/12)  R$           27,00  0,24% 

Honorários Contador  R$         480,00  4,26% 

Gastos Diversos  R$         450,00  3,99% 

Energia Elétrica  R$         950,00  8,42% 

Totais  R$   11.277,00  100% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Cabe salientar que as informações sobre os respectivos valores informados foram 

obtidas em conjunto com o sócio e o contador da organização. 

Destaca-se que a empresa não apresenta gastos com aluguel. Pelo fato do imóvel ser 

próprio. No que diz respeito aos gastos com salário e encargos observa-se que a organização 

possui dois funcionários, que desempenham as funções de marceneiros, pintores e montadores. 

O pró-labore refere-se à retirada mensal dos sócios, que desempenham todas as funções que diz 

respeito a parte administrativa da empresa (comercial, financeiro e RH). 

A energia elétrica corresponde ao gasto necessário para o funcionamento das máquinas 

da área fabril e a área administrativa da empresa. O telefone é utilizado principalmente para 

efetuar as negociações com fornecedores sobre preços e produtos disponíveis e também efetuar 

a parte de vendas e contatos com clientes. 

O material de expediente é representado pelas canetas, cadernos, etiquetas, fita adesiva, 

papel de presente utilizados nas atividades diárias da empresa. Os gastos com materiais de 

limpeza caracterizam-se pelos produtos como detergentes e desinfetantes usados para manter o 

estabelecimento limpo. O combustível é o gasto necessário para realizar a entrega de 

mercadorias aos clientes, pagamentos de títulos bancários no centro da cidade e visitas a clientes 

para vendas e apresentação dos produtos produzidos pela empresa. O alvará corresponde à taxa 

de autorização para o funcionamento da empresa comercial. O honorário do contador representa 

o valor pago à empresa de serviços contábeis, referente aos serviços prestados. 

Verifica-se que os gastos mais relevantes em relação ao total exposto, são: salário e 

encargos do empregado (59,86%) e pró-labore (15,43%). O total dos gastos fixos apresentados 

representam 45,11% do faturamento médio mensal. 
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4.4 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA COM BASE NOS METODOS DE CUSTEIO 

VARIAVEL E POR ABSORÇÃO 

 Sabendo que a formação do preço de venda é um fator importante para garantir que a 

empresa continue atuando no ambiente competitivo e seja rentável, sugere-se o uso de dois 

métodos de custeio para a formação do preço de venda, custeio variável e por absorção. 

 

4.4.1 Formação do Preço de Venda por Meio do Método Variável 

 Para calcular o preço de venda pelo custeio variável leva-se em consideração o custo 

das matérias-primas, as despesas variáveis relacionadas com a venda do produto e a margem 

de lucro esperada. O custo de aquisição da matéria-prima é obtido pelo quadro 3, as despesas 

variáveis foram informadas no quadro 4 e a margem de lucro definida pelos sócios é de 40% 

sobre o preço de venda. 

 Assim, para calcular o preço de venda utilizou-se a formula do mark-up: 

 

PV = __________________________C________________________________ 

1 – ((%impostos + %comissão + %inadimplência + %lucro) / 100) 

 

Onde: 

PV= Preço de Venda 

C= Custo das Matérias Primas 

Impostos= 4% 

Comissão=0% 

Inadimplência=5% 

Lucro=40% 

 

  

Para o melhor entendimento, o quadro 8 expõe, como exemplo, o cálculo do preço de 

venda da porta padrão lisa. 
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Quadro 8: Cálculo do preço de venda pelo custeio variável 

 

PV= __________273,31__________ 

1 – ((4%+5%+40%)/100) 

PV= __________273,31__________ 

1 – (49/100) 

PV= __________273,31__________ 

1 – 0,49 

PV= __________273,31__________= R$ 535,90 

                                                            0,51 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Verifica-se que o mark-up utilizado para formar o preço de venda do produto portas 

lisas padrão foi 0,51. Assim, dividiu-se o custo unitário variável, representado pelo total de 

matéria-prima para fabricar uma porta, por este indicador. Desse modo, o preço de venda 

calculado poderá recuperar além do custo de aquisição, as despesas variáveis e o lucro esperado. 

Observa-se que as despesas variáveis constituem um percentual de 9% sobre o 

faturamento e a margem de lucro definida é de 40%. Tem-se, deste modo o coeficiente do mark-

up de 0,51. Aplicando este índice sobre o custo variável unitário obtém-se o preço de venda 

pelo método do custeio variável. 

Como prova real do cálculo, pode-se apresentar: 

PV= R$ 535,90 (+) 

MC 40% = R$ 214,40 (-) 

Incidências 9% = R$ 48,20 (-) 

Matéria prima = 273,31 (-) 

Saldo = Zero 

 

4.4.2 Formação do Preço de Venda por Meio do Custeio de Absorção 

O cálculo do preço de venda pelo custeio por absorção considera o custo das matérias 

primas, as despesas variáveis, os gastos fixos e o lucro desejado. Para obter as informações do 

custo de aquisição e despesas variáveis observam-se os Quadros 4. O gasto fixo é encontrado 
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no quadro 6, que expõe o valor com depreciação, e no Quadro 7, que mostra os outros gastos 

fixos. O lucro desejado é de 40%, definido pelos sócios. 

Encontrado os percentuais das despesas variáveis e os gastos fixos, o custo da compra 

e definido o lucro desejado, utiliza-se a fórmula do mark-up para calcular o preço de venda: 

 

PV = __________________________C________________________________ 

                                                 1 – ((DV+GF+L) / 100) 

 

 

Onde: 

PV= Preço de Venda 

C= Custo unitário de aquisição 

DV= Despesas Variáveis (9%) 

GF= Gastos Fixos: 

* Depreciação: (10,55%) 

* Outros Gastos Fixos: (22,5%) 

L = Lucro (24%)  

O Quadro 9 mostra, como exemplo, o cálculo para formar o preço de venda com base 

no custeio por absorção da porta padrão lisa: 

 

Quadro 9: Cálculo do preço de venda pelo custeio por absorção 

 

PV= __________273,31__________ 

            1 – ((9%+33,05%+24%)/100) 

PV= __________273,31__________ 

                      1 – (66,10/100) 

PV= __________273,31__________ 

                            1 – 0,7 

PV= __________273,31__________= R$ 803,85 

                             0,34 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que o preço de venda calculado com base no método de custeio por 

absorção, considera além dos custos e despesas variáveis e margem de lucro desejado e os 

gastos fixos. 
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O coeficiente de mark-up encontrado pelo custeio absorção é de 0,34 e foi utilizado 

para calcular o preço da porta padrão lisa. Observa-se que os gastos fixos têm um percentual 

relevante, correspondente de 33,05% sobre o faturamento médio mensal. Estes contemplam a 

depreciação e demais gastos fixos, como salário, pró-labore, material de limpeza, material de 

expediente, honorários do contador, entre outros. O custo de aquisição e as despesas variáveis 

são os mesmos aplicados no custeio variável. 

Percebe-se que os dois métodos de custeio apresentam diferenças, pois o custeio por 

absorção considera os custos e despesas variáveis, lucro desejado e os gastos fixos. O método 

variável, por sua vez, contempla apenas os custos e despesas variáveis e a margem de lucro 

esperada. 

Como prova real do cálculo, pode-se apresentar: 

PV= R$ 803,85 (+) 

MC 24% = R$ 193,45(-) 

Incidências 9% = R$ 72,87 (-) 

Gastos Fixos 33,05% = 266,22 (-) 

Matéria prima = 273,31 (-) 

Saldo = Zero 

 

 

4.5 COMPARATIVO ENTRE O PREÇO PRATICADO E O CALCULADO 

A empresa em estudo não possui um sistema de custos, diante do exposto foi feito junto 

aos sócios da organização uma planilha com todos os dados para a formação do custo para 

chegarmos no preço de venda. 

 Com o intuito de comparar o preço praticado pela empresa com o calculado pelo custeio 

variável e por absorção, elaborou-se um comparativo dos resultados: 

  

Quadro 10: Comparativo entre preço praticado e calculado 

Produto 

Preço de Venda Pelo  

Custeio Variável 

Preço de Venda 

Pelo  

Custeio Absorção 

Preço de Venda 

Praticado Pela 

Organização 

Porta Lisa 

Padrão R$ 535,90 R$ 803,85 R$ 850,00 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se que pelo custeio por absorção o preço de venda obtido é parecido com o 

praticado pela empresa, pois além do custo de aquisição e despesas variáveis, são considerados 

também os gastos fixos. Em contrapartida se aplicar o método variável estará desconsiderando 

os gastos fixos que são essenciais para o desenvolvimento da atividade. 

Diante disso, sugere-se que a empresa reveja sua estrutura de gastos fixos, a qual está 

elevada, representando 45,11% do faturamento. Outra alternativa é aumentar as vendas, para 

assim poder diluir os gastos fixos. 

Constata-se de fato que a falta de um método de custeio para a formação do preço de 

venda adequado compromete a gestão da empresa, uma vez que a estrutura de gastos fixos e 

variáveis não é conhecida. 

 

4.6 PONTO DE EQUILIBRIO 

 Para realizar o cálculo do ponto de equilíbrio é necessário que a empresa conheça todos 

os seus custos. Desta forma a quadro 11 mostra o cálculo da margem de contribuição e o ponto 

de equilíbrio. 

Quadro 11: Cálculo da margem de contribuição e ponto de equilíbrio 

Cálculo da Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio 

  Unitário  Total  

( + ) Faturamento Bruto  R$    850,00   R$ 21.250,00  

( - ) Deduções sobre Vendas  R$      76,50   R$ 1.912,50  

( - ) 

Custo dos Produtos e Serviços (CPV, CMV ou 

CSV)  R$    273,71   R$ 6.842,75  

( = ) Margem de Contribuição  R$    499,79   R$ 12.494,75  

( = ) Margem de Contribuição % 59% 59% 

( - ) Despesas Operacionais (Despesas Fixas)    R$ 14.043,70  

( = ) Lucro Bruto   -R$ 1.548,95  

( = ) Ponto de Equilíbrio (Em R$)    R$ 23.884,32  

( = ) Ponto de Equilíbrio (Em Unidades)    28 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Realizando o cálculo do ponto de equilíbrio verifica-se que a empresa em estudo 

necessita vender R$ 23.884,32 em portas para cobrir os gastos mensais. O rateio dos gastos 

mensais da empresa foi feito em relação ao faturamento das portas com os outros produtos 

fabricados pela empresa. É preciso aumentar o faturamento para cobrir todos os custos e 

despesas pois a organização possui um faturamento médio mensal de R$ 21.250,00 nas portas 

vendidas pela empresa, que representa 85% do faturamento necessário para alcançar o objetivo. 
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 A empresa no estágio atual que se encontra consegue produzir e faturar no máximo 25 

unidades de portas mensais, sendo que seu ponto de equilíbrio seria 28 unidades. 

 Com este resultado reforça-se que o preço de venda praticado pela empresa não é o 

suficiente para cobrir a estrutura de gastos existentes. Com isso concluímos que a contabilidade 

de custos é muito importante, pois a base para as decisões empresariais. Para a empresa se 

manter no mercado é necessário formar o preço de venda de seus produtos corretamente, além 

de identificar e efetuar um rigoroso controle de gastos. 
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5 CONCLUSÃO 

  

A partir deste estudo verificou-se a importância da formação do preço de venda nas 

organizações industriais, este fator é essencial para assegurar sua sobrevivência no atual 

contexto econômico. A elaboração do custo adequado garante a continuidade das empresas no 

mercado, para tanto o preço de venda deve ser atrativo ao cliente, competitivo no mercado e 

cobrir os gastos da organização gerando lucro. Com a concorrência cada vez mais acirrada é 

fundamental que os gestores determinem qual o método de precificação é o mais adequado à 

empresa. 

 A pesquisa realizada evidenciou que a empresa não tem uma base fundamentada para 

fazer os custos de seus produtos e isto ocorre devido à falta de informações sobre os gastos e 

também pela falta de conhecimento dos métodos de custeio existentes. 

Para alcançar o objetivo deste trabalho que consiste em apresentar uma proposta para 

formação do preço de venda para uma empresa do ramo de marcenaria, foram apresentadas as 

principais linhas de produtos comercializadas e identificados os gastos fixos e variáveis da 

empresa em estudo. Verificou, assim, que os gastos variáveis referem-se ao custo das matérias-

primas, tributos e inadimplência. Como gastos fixos têm-se: depreciação, salário, pró-labore, 

energia elétrica, honorários do contador, entre outros. Para formar o preço de venda foram 

utilizadas tais variáveis identificadas, aplicando a técnica do Mark-up por meio dos métodos de 

custeio variável e por absorção. 

Conclui-se que o ponto de equilíbrio da empresa é de R$ 23.884,32, enquanto o 

faturamento médio mensal é de aproximadamente R$ 21.250,00 nas portas vendidas. Perante 

esta situação, recomenda-se que a estrutura de gastos fixos seja analisada, pois está muito 

elevado. Outra opção é aumentar as vendas, assim os gastos fixos poderão ser dissolvidos 

melhor, sendo que estes permanecem inalterados independentemente da quantidade vendida. 

Portanto, utilizando um método de custeio apropriado, os gestores obterão o preço de 

venda adequado. Deste modo, será possível atender as exigências dos consumidores, que 

procuram por melhores preços. Além de garantir a continuidade e rentabilidade da organização. 

Desta forma, conclui-se que a utilização de ferramentas para formação do preço de 

venda é fundamental para organização, pelo fato que os consumidores estarem cada vez mais 

exigentes, procurando sempre por melhores preços. Este fator exige que empresa obtenha um 

melhor desempenho no seu processo de gestão, para estar sempre à frente da concorrência. 
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APÊNDICE A 

 

 Qual a margem bruta de seus produtos? 

 Quais são os custos fixos e variáveis da sua empresa? 

 A empresa está pagando o máximo ou o mínimo de impostos? 

 Quais os prazos médios de pagamentos e recebimentos? 

 Quem são seus clientes? 

 Os preços praticados pela empresa agradam o cliente? 

 O cliente percebe seu esforço na venda? 

 Seus clientes possuem sensibilidade aos preços? 

 Seus clientes conseguem perceber o valor de seus produtos? 

 Eles conseguem ver o diferencial dos seus produtos em relação aos seus concorrentes? 

 Estariam dispostos a pagar mais por isso? 

 Qual preço praticado para a porta objeto do estudo? 

 Existe inadimplência? Qual percentual? 

 Qual seu faturamento anual? 
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APÊNDICE B 

 
 

Figura 1- Porta laka de correr                             

 
 

Figura 2- Porta laka externa 
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Figura 3 - Porta interna laka branca 

 
 

 

 

 
Figura 4 - Cozinha sob medida Adorian 
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Figura 5 - Móvel sala Adorian 

 


