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RESUMO 

 

A formação do preço de venda depende diretamente da apuração dos custos de 
produção, que permite a organização praticar um preço de venda competitivo e 
consequentemente com a possibilidade de aumento da riqueza da empresa. Este 
estudo buscou responder como deve ser calculado o preço de venda; qual é o preço 
de venda ideal; e se o preço praticado pela empresa condiz com o preço de venda 
calculado. Partiu-se da hipótese de que o preço de venda é calculado com base nos 
custos diretos e indiretos de produção, incluindo a margem de lucro desejada, por 
meio do mark-up. As fontes utilizadas para coletar dados foram os relatórios de 
venda, relatórios de pagamentos, notas fiscais de compra, fichas técnicas dos 
produtos, informações concedidas verbalmente pela administradora e através da 
observação do processo. Os métodos de pesquisa adotados foram pesquisa 
qualitativa e quantitativa, considerado um estudo de caso que buscou analisar os 
dados coletados na empresa através de relatórios, observações e entrevistas 
informais caracterizando-se como uma pesquisa exploratória descritiva. O estudo 
buscou como objetivo geral calcular o preço de venda ideal na empresa em questão 
e compará-lo com o que realmente era praticado. Também teve como objetivos 
específicos, a conceituação dos elementos de custos relacionados com a formação 
do preço de venda, e de identificar o procedimento atual do cálculo do preço de 
venda e calcular qual é o preço de venda ideal dos produtos. Após o processamento 
dos dados, constatou-se que o preço de venda ideal apresentou pouca variação em 
relação ao preço praticado pela empresa. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho discorre acerca da Contabilidade Gerencial, instrumento 

de suma importância na administração de empresas. A Contabilidade Gerencial tem 

como principal objetivo facilitar o planejamento, a motivação, a avaliação de 

desempenho, o controle e a tomada de decisão, dirigindo-se internamente à 

organização a fim de se avaliar resultados reais e auxiliando na prevenção de 

possíveis problemas futuros para a gestão da empresa. 

Neste âmbito, desenvolveu-se o estudo na temática formação do preço de 

venda, que foi aplicado a uma empresa do ramo de industrialização e comércio de 

derivados da celulose. Formação do preço de venda é um cálculo realizado pelo 

gestor da empresa, onde são calculados todos os custos diretos e indiretos 

relacionados à produção, e a margem de lucro desejada, para que no final se 

obtenha o preço de venda.  

Um dos principais motivos para a falta de controle do preço de venda é a 

falta de informação sobre os seus custos de produção e o mercado que atua, 

fazendo com que a empresa, muitas vezes, fixe um preço de venda levando em 

consideração apenas a concorrência, e deixando de calcular qual está sendo a sua 

lucratividade. Os gestores que estão à frente da organização devem ser bem 

capacitados, e fazer o gerenciamento dos dados de forma correta, utilizando dados 

atualizados, que os manterão a par de tudo que acontece no seu mercado de 

atuação, tendo assim um preço de venda de acordo com a realidade do mercado, 

cobrindo o seu custo de produção e gerando lucro para a empresa. 

Na realização desta pesquisa, estudou-se a problemática: como deve ser 

calculado o preço de venda da empresa? Qual é o preço de venda ideal? O preço 

praticado pela empresa condiz com o preço de venda calculado? Partiu-se da 

hipótese de que o preço de venda é calculado com base nos custos diretos e 

indiretos de produção, incluindo a margem de lucro desejada.  

O objetivo geral da pesquisa foi calcular o preço de venda ideal na empresa 

em questão. Tendo como objetivos específicos conceituar os elementos de custos 
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relacionados com a formação do preço de venda, identificar o procedimento atual do 

cálculo do preço de venda e calcular qual é o preço de venda ideal dos produtos. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Todos os tipos de contabilidade são utilizados como ferramentas para 

auxiliar a tomada de decisão da empresa, sendo que “a contabilidade gerencial 

produz informações que podem ser úteis para os gestores da empresa, desde que 

lhe sirvam como indicadores em suas decisões” (CARDOSO; MÁRIO; AQUINO, 

2007, p. 3). A contabilidade de custos e contabilidade geral tem um objetivo muito 

próximo com o da contabilidade gerencial, pois produzem informações que auxiliam 

o gestor na tomada de decisão. 

Segundo Crepaldi (2006) a contabilidade é uma atividade de suma 

importância na vida econômica de uma empresa, pois todas necessitam manter a 

documentação dos ativos e das dívidas, levando em consideração que os recursos 

são escassos é necessário que se escolha a melhor alternativa a seguir, e por isso 

são necessários os dados contábeis, e as informações geradas pela contabilidade 

gerencial. A contabilidade gerencial tem um papel muito importante na gestão das 

empresas, sendo elas de pequeno ou grande porte.  

Através de processos operacionais eficientes, é possível que a empresa 

obtenha sucesso e prosperidade, desde que as atividades estejam de acordo com o 

planejado. A contabilidade de custos proporciona informações operacionais e 

financeiras que estão intimamente ligadas à Contabilidade Gerencial, sendo possível 

o embasamento dos gestores para a tomada de decisão.  

 

1.1.1 Contabilidade de Custos  

 

A contabilidade de custos calcula todos os custos das diversas áreas da 

empresa, utilizando-se dos dados que foram coletados, para que as informações 
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geradas possam sem utilizadas na tomada de decisão gerencial da empresa. Além 

de permitir ao gestor planejar as ações no processo operacional, também o 

possibilita analisar os efeitos desse planejamento. 

A contabilidade de custos processa as informações que vêm de dados, os 

organiza e os interpreta, produzindo informações sobre os custos de produção para 

os diversos níveis gerenciais. Conforme Cardoso, Mário e Aquino (2007) 

contabilidade de custos é um ramo da contabilidade destinada a mensurar os custos 

dos produtos, tanto os bens matérias, quanto os serviços. 

 

1.1.2 Custos Diretos e Indiretos 

 

Para que se facilite o entendimento e a contabilização dos custos de 

produção de uma empresa, eles são divididos seguindo vários critérios, seja de 

utilização, se relação com o produto vendido, entre outros, podendo ser divididos em 

diretos e indiretos.  

Custos diretos são todos os custos ligados diretamente a produção, de 

mercadorias ou de serviços, da empresa, pois é utilizado unicamente na produção 

do bem. Segundo Viceconti e Neves (2003), pode-se exemplificar como sendo 

matéria prima, pois a empresa sabe exatamente a quantidade de matéria prima que 

é utilizada na fabricação de cada produto. Sendo assim, os custos diretos são os 

elementos que estão essencialmente ligados ao processo produtivo, ou seja, não se 

faz necessário nenhum procedimento de rateio para a sua alocação no produto. 

Já os custos indiretos são gastos gerais na fabricação, os que são utilizados 

na produção, mas estão vinculados a mais de um produto. Esses custos dependem 

de rateio para serem alocados aos produtos. (VICECONTI; NEVES, 2003).  

  

1.1.3 Custeio por Absorção  

 

A partir dos métodos de custeio ocorre a mensuração do custo total dos 

produtos, individualmente e/ou coletivamente, tanto em ordens de produção quanto 

por unidade produzida. O método de custeio por absorção é o mais utilizado pelas 
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empresas, tendo em vista que é o mais simples para aplicação na prática diária. 

Todos os custos relacionados à fabricação do produto são direcionados ao produto, 

ou seja, tanto os custos diretos quanto os indiretos originados do processo de 

fabricação são absorvidos pelo produto ou serviço.  

Verifica-se que o custeio por absorção é o método 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” (MARTINS, 2000, p. 41-42). Nessa concepção, 

este método de custeio é mais amplo na alocação de custos, pois considera todos 

os produtos no processo produtivo.  

O custeio é essencial nas atividades de contabilidade gerencial da empresa, 

pois o custo estabelece as despesas usadas por um produto. No custeio por 

absorção são alocados somente os custos, sendo eles fixos ou variáveis, já as 

despesas, que são gastos não relacionados com a fabricação, são excluídos 

(CREPALDI, 2004).  

 

1.2 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA  

 

A fixação ou formação do preço de venda dependerá do sistema de custeio 

utilizado. A formação de preços a partir do custo e sua validade, conforme Padoveze 

(2010), parte da ideia de que o mercado absorve os preços de venda que são 

calculados pela empresa em cima dos custos reais ou orçados. É necessário que se 

faça um cálculo sobre os custos, para que se possa ter uma base para calcular o 

preço de venda ideal. 

A formação do preço com base nos custos pode ser feita pelo custeio por 

absorção, onde “[...] Tomam-se como base os custos industriais por produto, e 

adicionam-se as taxas de despesas administrativas e comerciais, despesas 

financeiras e margem desejada” (PADOVEZE, 2010, p. 427). É a mais utilizada 

devido a sua praticidade, já que os custos de fabricação são todos absorvidos pelo 

produto. É necessário apenas que as despesas e a margem de lucro sejam 

adicionadas. 
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O custeio é o elemento essencial para a formação de preço, pois a empresa 

não poderá oferecer produtos com preço abaixo de seu custo de fabricação. Dessa 

forma, Viceconti e Neves (2003, p. 199) discorrem acerca de fatores consideráveis 

na formação de preço “características da demanda do produto; existência ou não de 

concorrentes; previsibilidade do comportamento dos concorrentes; existência ou não 

de acordo com os concorrentes”. 

Para Martins (2003, p. 218) “[...] Sobre esse custo agrega-se uma margem, 

denominada mark-up, que deve ser estimada para cobrir os gastos não incluídos no 

custo, os tributos e comissões incidentes sobre o preço e o lucro desejado [...]”. 

Portanto, ressalta-se que os preços de venda deverão suportar também, além dos 

custos, as diversas despesas e gastos não considerados na produção, como as 

despesas administrativas, impostos e comissões sobre vendas, e também o lucro 

desejado pelos sócios e administradores da empresa. 

O mark-up é um multiplicador sobre os custos, que parte do custo por 

absorção de cada produto. Sobre o custo de absorção de cada produto, aplica-se 

um multiplicador que propicia que os demais fatores formadores de preço sejam 

somados ao custo do produto (PADOVEZE, 2010). O multiplicador é utilizado para 

que se faça o cálculo da formação de preço de forma mais rápida, pois é só 

multiplicar o custo pelo mark-up. 

Contudo, a formação de preço dada pelo Mark-up não é exclusivamente a 

ser considerada para a formação de preço do produto. Deve-se levar em 

consideração a qualidade dos produtos e os preços praticados pela concorrência, 

também como a pratica de preços para vendas à vista e preços a prazo, sendo 

assim, uma árdua tarefa para os gestores da empresa. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O principal objetivo do presente trabalho é desenvolver uma pesquisa 

exploratória descritiva. As pesquisas que tem delineamento exploratório-descritivo 

têm como principal objetivo proporcionar visão ampla sobre o tema abordado.  

Marconi e Lakatos (2010, p. 171) afirmam que a pesquisa exploratório-descritiva “[...] 
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tem por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por 

exemplo, o estudo de caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas 

[...]”.  

O tema abordado na pesquisa foi formação do preço de venda e, para que 

se compreenda o que é, e qual o objetivo da formação de preço, desenvolveu-se um 

estudo de caso em uma indústria e comércio de derivados de celulose. Este método 

caracteriza-se por “[...] estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento [...]” (GIL, 1996, p. 58). 

Para o cálculo do preço de venda, é necessário calcular o custo unitário do 

produto, depois se utiliza a seguinte formula: Preço de Venda = Custo Unitário x 

mark-up multiplicador.  

A pesquisa tem uma abordagem quantitativa, que é aquela onde tudo é 

quantificável, que transcreve em números todos os dados e informações, utilizando-

se de técnicas estatísticas. (PRODANOV; FREITAS, 2013). E também é uma 

pesquisa qualitativa, aquela que estabelece uma relação entre o mundo real e o 

sujeito, que não podem ser representados em números, sendo, portanto, uma 

pesquisa descritiva. (PRODANOV; FREITAS, 2013)  

Deste modo, esse procedimento auxiliou no desenvolvimento da análise da 

formação do preço de venda da empresa em questão. No âmbito gerencial os custos 

são de grande importância para a competitividade da empresa, por isso com a 

análise quantitativa e qualitativa dos dados, foi possível constatar, com base na 

teoria, qual é o preço de venda ideal para a empresa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 CÁLCULO DA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 

Para formação do preço de venda da empresa, utilizaram-se como base os 

custos e despesas referentes aos meses maio, junho e julho de 2015, e realizaram-

se cálculos sobre quatro produtos: Mult Eco–Natural; Mult Lux - Branco Luxo; Mult 
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Lux - Branco e Mult Premium, todos disponíveis em embalagens contendo 1000 

folhas de tamanho 20x21 cm.  

Para a precificação, parte-se da soma dos custos diretos de produção: 

matéria prima, frete e embalagem. Todos esses valores descritos no Quadro 01 

foram retirados da ficha técnica disponibilizada pela empresa. 

 

QUADRO 01- Custos Diretos 

Produto 
Matéria 
Prima Frete Embalagem 

Custo 
Unitário Total 

Mult Eco - Natural 2,05 0,15 0,17 2,37 

Mult Lux - Branco Luxo  3,57 0,15 0,19 3,91 

Mult Lux - Branco 2,75 0,15 0,19 3,09 

Mult Premium  4,35 0,15 0,17 4,67 
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2015) 

 

Os custos indiretos são rateados para cada produto, de acordo com o 

percentual de vendas. Sobre o valor total de custos indiretos, é calculada a 

porcentagem de vendas de cada produto, assim obtém-se o valor de custos indiretos 

referentes a cada produto. O segundo cálculo é a divisão do valor de custos 

indiretos de cada produto pela quantidade de unidades vendidas, para obter-se o 

valor unitário dos custos indiretos (Quadro 02). 

 

QUADRO 02 - Rateio dos Custos Indiretos 

Produto 
% de 

vendas 
Custos 

Indiretos 
Quantidade 
(unidades) C. I. Unitário 

Mult Eco - Natural 9,50% R$ 1.328,68 4.222 R$ 0,3147 

Mult Lux - Branco Luxo  4,55% R$ 636,65 2.023 R$ 0,3147 

Mult Lux - Branco  10,15% R$ 1.419,63 4.511 R$ 0,3147 

Mult Premium  1,71% R$ 239,80 762 R$ 0,3147 

Outros 74,08% R$ 10.361,32 32.924 R$ 0,3147 

Total 100,00% R$ 13.986,08 44.442 R$ 0,3147 
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2015) 

 

Após a identificação, mensuração e rateio dos custos indiretos, esses dois 

valores são somados, e o resultado desta soma é o custo total unitário de cada 

produto fabricado (Quadro 03).  
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QUADRO 03 - Custo do Produto Vendido 

Produto 
Custo Direto 

(R$) 
Custo Indireto 

(R$) Custo Total 

Mult Eco - Natural 2,37 0,3417 R$ 2,68 

Mult Lux - Branco Luxo  3,91 0,3417 R$ 4,25 

Mult Lux - Branco 3,09 0,3417 R$ 3,43 

Mult Premium  4,67 0,3417 R$ 5,01 
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2015) 

 

Deve-se definir os percentuais da margem mark-up, e realizar o cálculo do 

fator multiplicador para a mensuração do preço de venda final dos produtos, 

conforme o Quadro 04: 

 

QUADRO 041 - Cálculo do Mark-up Multiplicador 

Cálculo 

Subtração do percentual de gastos do mark-up multiplicador 

100% - 36,11% = 63,89   

Divisão de 100 pelo resultado do cálculo de subtração 

100 / 63,69 = 1,57011 -> Mark-up multiplicador 

Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2015) 

 

O índice calculado pelo mark-up denomina-se o “mark-up multiplicador” e 

este multiplicará o valor dos custos totais do produto, resultando no preço de venda 

final, conforme o Quadro 05: 

 
QUADRO 05 - Preço de venda ideal 

Produto Custo total Mark-up Preço Ideal 

Mult Eco - Natural 2,68 1,57011 R$ 4,21 

Mult Lux - Branco Luxo  4,25 1,57011 R$ 6,67 

Mult Lux - Branco  3,43 1,57011 R$ 5,39 

Mult Premium  5,01 1,57011 R$ 7,87 
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2015) 

 

Verificou-se que o preço de venda final de acordo com o custeio por 

absorção e a aplicação da margem mark-up resultou acima do preço praticado pela 

administradora da empresa, para facilitar a visualização da diferença dos preços, a 
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variação percentual do preço praticado e do preço final está demonstrada no Quadro 

06. 

 

QUADRO 06 - Variação % do Preço Praticado e Preço Final 

Produto Preço Praticado Preço Final Variação  

Mult Eco - Natural R$ 4,11 R$ 4,21 2,43% 

Mult Lux - Branco Luxo I R$ 6,31 R$ 6,67 5,71% 

Mult Lux - Branco II R$ 5,07 R$ 5,39 6,31% 

Mult Premium  R$ 7,14 R$ 7,87 10,22% 
Fonte: ELABORADO PELOS AUTORES DA PESQUISA (2015) 

  

Observa-se que o preço praticado pela empresa é menor que o preço 

proposto. Com o preço de venda proposto a empresa tem margem para cumprir com 

todas as suas despesas. 

 

3.2 RECOMENDAÇÕES 

 

O estudo concentrou-se apenas em quatro produtos industrializados, 

todavia, o método utilizado pode ser aplicado para a formação do preço de venda 

dos demais produtos. Por meio da análise da formação de preço da empresa, 

verificaram-se algumas incoerências e pontos a melhorar no processo de formação 

de preço. Nesse contexto, orienta-se que se adote o método de custeio por 

absorção e que se faça a precificação de todos os produtos, a fim de se mensurar os 

gastos no âmbito global e o custo de cada produto no processo produtivo. 

Inicialmente, a empresa deve fazer um controle dos custos e despesas de 

produção.  Os custos devem ser classificados em diretos e indiretos. O controle dos 

gastos classificados como despesas também deverá ser efetivo, pois esses serão 

considerados na margem mark-up. 

Para o custo da matéria prima, recomenda-se utilizar a média ponderada, 

que é a forma de mensuração de estoques aceita pela Receita Federal. Neste 

modelo, faz-se uma média de custo de aquisição de todos os produtos que estão no 

estoque, e utiliza-se esse valor como base para o cálculo para a formação de preço. 
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A cada nova aquisição de matéria prima é necessário que se faça uma nova média 

de custos. 

Através do estudo e da análise proposta, indica-se a adoção do método de 

custeio e a aplicação das ferramentas pertinentes, a fim de se proporcionar 

conhecimento estratégico, de gestão e na prática de precificação dos produtos 

comercializados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contabilidade gerencial fornece informações relevantes para a tomada de 

decisões das organizações, subsidiando os gestores no processo de planejamento e 

no direcionamento das organizações rumo ao futuro. Neste contexto, também se faz 

importante a utilização da contabilidade de custos com informações de controle de 

custos de produção e de despesas de comercialização dos produtos.  

Com os relatórios fornecidos pela empresa (vendas, pagamentos, notas 

fiscais e etc.) foi possível identificar e separar os custos. E após a apuração do custo 

e a consequente formação do preço de venda, observou-se que o preço de venda 

ideal apresentou pouca variação em relação ao preço já praticado pela empresa. 

Deste modo recomendou-se que é viável a utilização do método de custeio por 

absorção para o cálculo da formação do preço de venda. Os objetivos da pesquisa 

foram alcançados tendo em vista que o preço proposto estava em consonância com 

o que realmente era adotado pela empresa.  
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