
ARTIGO 

 
 

 

ANÁLISE PARA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DE UMA MICRO EMPRESA 

DO RAMO DE CONFECÇÃO INFANTO JUVENIL 

 

MEES, Leonice Maria¹ 
TEDESCO, Flávia Lilian² 

CAMARGO, Gilmar José³ 
leonicemees1@hotmail.com 

 

RESUMO 
 
Este trabalho teve como tema a formação do preço de venda, por se tratar de um 
assunto amplamente discutido entre empresários, pelo fato de não existir uma única 
fórmula para a formação do preço de venda, necessitando ser adaptado 
individualmente a cada empresa.  A pesquisa foi efetuada em uma microempresa do 
ramo de confecção infanto juvenil, sediada na cidade de Toledo – PR. Devido à 
empresária não efetuar a distribuição dos custos que a mesma possuía para seu 
funcionamento. A formação do preço de venda era feito de forma simples e direta 
aos produtos, atribuía-se um percentual sobre o valor de compra, percentual este ao 
qual a empresária não sabia qual o seu real lucro líquido na venda. Com intuito de 
adequar este processo, de forma a obter o conhecimento de seus custos e despesas 
para então formar o preço, realizamos o estudo na empresa em questão. Foram 
utilizadas notas fiscais de entrada e demais comprovantes de pagamento dos custos 
e despesas que a empresa apresentou assim como alguns dados que a empresária 
repassou. Para chegar ao preço de venda desta empresa foi utilizado o método do 
indicador mark-up, sendo este dentre os vários métodos, o mais indicado para esta 
empresa. Dessa forma, foi possível a identificação dos custos e despesas para a 
formação do preço de venda e a relação entre o preço de venda praticado e o 
sugerido pela pesquisa, considerando todas as informações coletadas na empresa e 
alocadas dos mesmos aos produtos.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo teve a perspectiva de compreender a importância da 

contabilidade de custos e da contabilidade gerencial na formação do preço de 

venda, em uma empresa do ramo de confecção infanto juvenil. Conforme Martins 

(2003) a contabilidade de custos passou de uma simples forma de resolver 

problemas de mensuração de estoque e de resultado, para uma eficiente ferramenta 

de auxílio da contabilidade gerencial. A contabilidade de custos não pode 

simplesmente utilizar se de regras e princípios para o fornecimento de dados aos 

gestores, sendo necessárias adaptações, pois cada empresa uma possuiu uma 

realidade. 

A contabilidade gerencial de acordo com Hong (2006) é desenvolvida para 

atender às necessidades de planejamento, controle e avaliação de desempenho dos 

processos internos da empresa, para apoiar a tomada de decisão. 

 O estudo foi desenvolvido em uma microempresa do ramo de varejo de 

roupas infantis e juvenil, com intuito de verificar os custos ligados à comercialização 

dos produtos, e também analisar o método de formação do preço de venda.  

A formação de preço de venda deve estar atrelada à verificação de todos os 

processos, por isso não depende apenas do conhecimento do custo da compra de 

mercadoria, multiplicado por determinado percentual, sem métodos específicos que 

o definem. Para isto a pesquisa foi realizada de forma exploratória e descritiva, a fim 

de responder a seguinte pergunta: a partir da informação contábil gerencial, qual o 

custo real para a formação do preço de venda?  

A partir da análise dos custos, a empresa pode comercializar os seus 

produtos com uma margem que assegure o aumento da riqueza, devendo ela 

acompanhar seus custos e tributos no seu cotidiano, utilizando ferramentas e 

métodos de formação de preço.  

Desta forma, as empresas que passam pelas mesmas dificuldades, poderão 

compreender a importância de possuir uma contabilidade gerencial, para garantir a 

continuidade e a obtenção do verdadeiro lucro. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

A contabilidade gerencial é responsável por verificar os processos, medir e 

analisar as informações, sendo essa, uma ação de traduzir as informações para 

auxiliar funcionários, gerentes e executivos no desenvolvimento da empresa. 

A contabilidade gerencial conforme Atkinson (2008, p. 37, grifo do autor), 

visava o auxilio aos gerentes da seguinte forma: 

 

Medidas da condição econômica da empresa, como o custo e a 
rentabilidade de seus produtos, serviços, clientes e atividades, estão 
disponíveis apenas no sistema de contabilidade gerencial. Além disso, a 
informação contábil gerencial mede o desempenho econômico de unidades 
operacionais descentralizadas, como unidade de negócios, divisões e 
departamentos. Essas medidas de desempenho econômico vinculam a 
estratégia da organização a sua execução pelas unidades operacionais 
separadas. A informação contábil gerencial é também um dos principais 
meios pelos quais operadores/trabalhadores, gerentes intermediários e 
executivos recebem feedback de seu desempenho, habilitando-os a 
aprender pela experiência passada para melhorar o futuro. 

 

Com o aumento da competitividade, as empresas veem a necessidade de 

cada vez mais diminuir seus custos e fidelizar seus clientes. Neste contexto, a 

contabilidade gerencial passou a ser indispensável não só na formação do custo, 

mas como uma ferramenta de administração e controle para todos os usuários 

internos da empresa como também uma ferramenta de auxílio na tomada de 

decisão. 

 

1.2 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

A contabilidade de custos integra o processo administrativo, buscando 

registrar os custos dos produtos, operações ou funções, comparando seus custos 

reais e as despesas com os orçados ou predeterminados. Também é considerada 

uma atividade que processa dados e os organiza de forma ordenada fornecendo 
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informações para que os gestores tomem suas decisões com relação as vendas, 

produção, custo de compras e estratégias financeiras. 

Contabilidade de custos, de acordo com Leone (2009), está voltada a 

identificação de dados, para o seu posterior aperfeiçoamento, organizando-os e 

combinando estes de forma a gerar informações de alta importância e utilidade, para 

os gestores de determinada organização.  

 

1.2.1 Classificação de Custos 

 

A classificação de custo é de suma importância para posterior alocação do 

mesmo ao valor do produto a ser comercializado, desta forma, Wernke (2004, p. 12), 

define custos como “os gastos efetuados no processo de fabricação de bens ou de 

prestação de serviços” e para Calderelli (2003, p. 204), “Representa as múltiplas 

aplicações de bens e serviços, para obtenção de um bem de uso ou de troca”. 

 

1.2.1.1 Custos diretos e indiretos 

 

Tendo em vista, ainda o custo de produção, temos de levar em consideração 

para a formação do preço de venda aqueles custos que são diretamente ligados a 

atividade ou indiretamente.  

Leone (2009, p. 58), identifica como custo direto “Todo o item de custo que é 

identificado naturalmente ao objeto do custeio é denominado de custo direto”. 

Portanto, entendemos que os custos diretos são aqueles de fácil identificação e 

apropriação, pois estão diretamente ligados a determinada atividade, sendo este 

também, sempre um custo variável, pois depende da execução da atividade ou 

produção. 

Ainda sobre o mesmo autor, afirma em sua obra que “[...] todo o item de 

custo que precisa de um parâmetro para ser identificado e debitado ao produto ou 

objeto do custeio é considerado um custo indireto”, percebe-se a dificuldade 

encontrada para definir tal custo, sua identificação é mais trabalhosa e depende de 

métodos de rateios. 
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Olhando pelo lado aplicável a este trabalho, em uma empresa do ramo de 

comércio, os custos diretos são diretamente ligados a venda dos produtos, de fácil 

identificação. Os custos indiretos influenciam no preço de venda dos produtos, 

porem dependem de rateio para serem alocados, tendo maior grau de dificuldade 

para identificá-los. 

Os percentuais de rateio utilizados devem ser o mais próximo possível do 

custo real, é isto que diz Calderelli (2003, p. 205): 

 

[...] que tal custo aproxime-se o mais possível da verdade, pois é quase 
impossível determinar-se com absoluta segurança e precisão, o custo real 
da unidade de produção, devido as características complexas próprias das 
transformações de riquezas.  

 

Entendemos então que para o rateio não existe uma medida objetiva, mas 

há a necessidade de distribuição dos custos ao produto.  

 

1.3 METODOS DE CUSTEIO 

 

Na atualidade as empresas se preocupam a cada dia mais com os fatores 

de produção, buscando formas para diminuir os custos e por consequência 

aumentar o rendimento da empresa. Desta forma deve haver um sistema de 

informações com dados básicos. Um acompanhamento diário dos custos, do 

desempenho, dos processos, dos produtos, dos serviços e dos clientes para tomada 

de decisões ou mesmo realizar seu planejamento estratégico (WERNKE, 2004). 

Com isso a contabilidade gerencial deve tentar informar os custos precisos 

dos produtos ou ainda informar aos gestores o abandono de determinado produto 

que não é rentável para a empresa, assim como estudar a viabilidade de um novo 

produto no mercado. 

 

1.3.1 Custeio por Absorção 

 

O custeio por absorção incide na apropriação de todos os custos tanto eles 

fixos ou variáveis à produção do período, onde os gastos que não ocorrem 
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diretamente para a produção são excluídos. A principal distinção neste custeio é 

entre o custo e a despesa, isso ocorre devido às despesas e os custos dos produtos 

vendidos serem direcionados diretamente à conta de resultado do período e os 

custos referentes aos produtos em fabricação e que não tenham sido vendidos 

serão acionados nos estoques desses produtos (CREPALDI, 2004). Portanto, o 

custeio por absorção é importante para as empresas, pois é o método derivado da 

aplicação dos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.  

 

1.2 METODOLOGIA 

 

Para desenvolver uma pesquisa é preciso identificar as melhores técnicas 

para a realização da mesma, desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 

metodológico a pesquisa exploratória-descritiva de uma empresa do ramo infanto 

juvenil, da cidade de Toledo. Este método busca explorar as informações, se 

aprofundando no assunto e descrevendo as analises de acordo com os dados 

observados. 

A pesquisa exploratória, segundo Gil (1996, p. 45): 

 
[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer 
que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 
ou a descoberta de intuições. 

 

A pesquisa faz uma abordagem maior de informações, buscando mais para 

que se tenha maior intimidade com os assuntos, maior conhecimento para o 

levantamento de problemas e hipóteses, fazendo, com isso, uma pesquisa completa. 

A pesquisa descritiva, para Barros e Lehfeld (2004, p. 34), é a “[...] descrição 

do objeto por meio da observação e do levantamento de dados [...] das pesquisas 

descritivas pode-se chegar à elaboração de perfis, cenários etc. Portanto, a pesquisa 

descritiva é uma forma de coletar dados em seu habitat natural, fazer uma 

ordenação destes dados, para assim obter informações através dos estudos dos 

mesmos. 
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Para realização do trabalho foi utilizado o modelo do indicador mark-up que 

possui vários elementos, a partir disto aplicamos o conceito do mark-up multiplicador 

onde utilizamos a seguinte fórmula: 

 

QUADRO 1- Fórmula do mark-up 
 

               
 
 
 
 
 

Fonte: Autores da pesquisa (2015). 

 

Após ter encontrado o Mark-up multiplicador, este será aplicado sobre o 

preço de compra do produto, obtendo-se o preço de venda da mercadoria 

(WERNKE, 2004).  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

O estudo de caso voltado para formação de preço de venda demonstrou 

para a empresa todas as variáveis envolvidas para a comercialização do produto, 

pois anteriormente as desconhecia. Sendo assim, foram auferidos os custos desde a 

compra do produto, o valor do aluguel, condomínio, fundo promocional, energia, 

telefone, salários e comissões pagas aos colaboradores. 

 

2.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A empresa estudada é do ramo de comércio de roupas, calçados e 

acessórios infanto juvenil, de 0 a 16 anos, situada no município de Toledo – PR. A 

origem da empresa se deu quando uma loja do mesmo ramo estava fechando, na 

qual a empresária era sócia e se viu obrigada a ficar com todo o estoque que esta 

empresa possuía, pelo fato de a outra sócia não ter condições de pagar o capital ali 

investido. Desta maneira foi à busca de outro local para dar continuidade em seu 

A = 100% - DVVs¹ % 

Mark-up = 100% / A 

 

¹DVVs = Despesas variáveis de venda 
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comércio, encontrando uma ótima oportunidade em um centro comercial, onde 

iniciou suas atividades em 17 de junho do ano de 2014. 

 

2.1.1 Formação de Preço de Venda Utilizada 

 

O preço de venda era calculado pela empresária da seguinte forma, após 

chegada a mercadoria com sua devida nota fiscal a mesma verificava o preço pago 

pelo produto e faturava 100%(cem por cento) sobre o valor, mais o percentual de 

imposto sobre o preço do produto. Não levando em conta os custos em gerais como 

aluguel, condomínio, fundo promocional, energia, folha de pagamento e demais 

despesas da empresa. 

 

2.2 CUSTOS PARA FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 

Para a formação do preço de venda foi utilizado o método de custeio por 

absorção, pelo fato do mesmo atender a legislação fiscal e também por separar a 

despesa do custo. A despesa é direcionada para á apuração do resultado. Já o 

custo direto é alocado ao produto, e os custos indiretos são apropriados conforme o 

percentual vendido de determinado produto. 

 

3.2.1 Despesas 

 

As despesas podem ser consideradas como os esforços que a empresa faz 

para a obtenção de receitas, para Calderelli (2003, p. 244) a despesa “representa 

inversão de capital no sentido de cooperar na produção ou distribuição de riquezas”. 

Abrangemos o período de informações de despesas do 1º semestre de 2015 

da empresa em estudo, e foram levantados dois gastos considerados como 

despesas, sendo elas às despesas administrativas e os gastos com publicidade e 

propaganda. A empresa possui estes gastos todos os meses, porem em valores 

variados. O QUADRO 02 demonstra as despesas do período citado.  
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QUADRO 2 - Demonstração de Despesas 

DESPESAS  JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL

PUBLICIDADE E PROPAGANDA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 4.200,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 1.680,00 R$ 332,00 R$ 365,00 R$ 332,84 R$ 91,50 R$ 275,30 R$ 3.076,64

TOTAL R$ 2.380,00 R$ 1.032,00 R$ 1.065,00 R$ 1.032,84 R$ 791,50 R$ 975,30 R$ 7.276,64  
Fonte: Autores da pesquisa (2015). 

 

3.2.2 Custos Diretos 

 

Os custos diretos, como o próprio nome diz, são os gastos relacionados 

diretamente ao produto, não sendo necessário alocar e/ou ratear valores a 

mercadoria. Tratando-se de um comércio, pode-se relacionar como o custo direto o 

valor pago à mercadoria e os impostos incluídos na nota fiscal de compra. 

O QUADRO 03 demonstra os valores de aquisição de mercadorias e seu 

ICMS de cada produto. 

  

QUADRO 3 - Custos Diretos 

PRODUTOS VALOR ICMS CUSTO

BLASER R$ 52,69 R$ 7,18 59,87R$                        

BLUSA R$ 62,24 R$ 8,49 70,73R$                        

BODY R$ 15,90 R$ 1,91 17,81R$                        

CALÇA R$ 88,60 R$ 12,08 100,68R$                      

CALÇA SKINNY R$ 86,19 R$ 11,75 97,94R$                        

CAMISA R$ 59,04 R$ 8,05 67,09R$                        

CAMISETE JEANS R$ 67,91 R$ 9,26 77,17R$                        

CASACO R$ 71,66 R$ 9,78 81,44R$                        

COLETE R$ 114,22 R$ 15,58 129,80R$                      

CONJUNTO FEMININO R$ 109,38 R$ 14,91 124,29R$                      

CONJUNTO MASCULINO R$ 113,57 R$ 15,49 129,06R$                      

LEGGING R$ 59,04 R$ 8,05 67,09R$                        

SAIA R$ 67,91 R$ 9,26 77,17R$                        

VESTIDOS R$ 138,20 R$ 18,84 157,04R$                       
Fonte: Autores da pesquisa (2015). 
 

3.2.2 Custos Indiretos 

 

Os custos indiretos foram coletados na empresa em estudo conforme 

QUADRO 04 representando os valores gastos de janeiro a junho do corrente ano. 

Para apuração dos valores foram utilizados os relatórios de pagamentos fornecidos 

pela empresa, juntamente com o relato da empresaria, que não possuía um controle 

efetivo dos custos indiretos. Após a coleta destas informações foi efetuada uma 
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média para posterior rateio dos custos indiretos, utilizados na formação do preço de 

venda. Relacionamos os custos indiretos no QUADRO 04 do período em estudo. 

 

QUADRO 4 - Custos Indiretos 

CUSTOS INDIRETOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL

ALUGUEL R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 7.500,00

CONDOMÍNIO R$ 659,30 R$ 668,91 R$ 679,39 R$ 655,15 R$ 677,96 R$ 685,54 R$ 4.026,25

ENERGIA R$ 563,90 R$ 495,86 R$ 486,05 R$ 494,71 R$ 572,80 R$ 487,01 R$ 3.100,33

FUNDO DE PROMOÇÃO R$ 455,20 R$ 490,70 R$ 454,98 R$ 453,50 R$ 457,88 R$ 452,26 R$ 2.764,52

TELEFONE R$ 179,43 R$ 155,96 R$ 189,87 R$ 175,72 R$ 190,88 R$ 183,10 R$ 1.074,96

ACIT R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 480,00

COMISSÃO R$ 152,00 R$ 112,00 R$ 161,00 R$ 175,00 R$ 138,00 R$ 164,00 R$ 902,00

FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.590,30 R$ 3.259,22 R$ 2.783,36 R$ 2.954,14 R$ 3.185,60 R$ 3.336,10 R$ 18.108,72

FGTS R$ 207,22 R$ 260,74 R$ 222,67 R$ 236,33 R$ 254,85 R$ 277,76 R$ 1.459,57

PROVISÃO 13º R$ 215,86 R$ 271,60 R$ 231,95 R$ 246,18 R$ 265,47 R$ 278,01 R$ 1.509,06

FÉRIAS e 1/3 R$ 287,09 R$ 362,12 R$ 309,26 R$ 328,23 R$ 353,95 R$ 370,67 R$ 2.011,32

HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 252,00 R$ 1.512,00

TOTAL R$ 6.892,30 R$ 7.659,11 R$ 7.100,53 R$ 7.300,96 R$ 7.679,39 R$ 7.816,45 R$ 44.448,73  
Fonte: Autores da pesquisa (2015). 

 

O valor total de custos indiretos apurados foi de R$ 44.448,73 (quarenta e 

quatro mil, quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos), que corresponde aos 

seis primeiro semestre de 2015, representando, o valor de R$ 7.408,12 (sete mil, 

quatrocentos e oito reais e doze centavos) equivalendo à média mensal dos custos 

indiretos que serão alocados ao custo direto do produto.  

 

3.2.4 Rateio dos Custos Indiretos 

 

A forma de rateio foi defina pela representatividade que cada produto teve 

nas vendas. A legislação afirma que qualquer formato de rateio é válido. Portanto, foi 

efetuado o estudo para que os custos indiretos fossem atribuídos de melhor forma 

aos produtos e assim não distorcendo o real custo total do produto. 

Para a definição do critério de rateio dos custos indiretos aos produtos, 

foram selecionados 14 (quatorze) produtos onde alguns possuem grande 

representatividade no faturamento total da empresa e outros com menos proporção. 

Os produtos foram escolhidos aleatoriamente e agrupados para obter a quantidade 

de cada produto vendido no mês, foi calculado o percentual que cada produto 

selecionado representa dentro do faturamento mensal, conforme QUADRO 05. 
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QUADRO 5 - Rateio dos Custos Indiretos 

PRODUTO
 CUSTO MÉDIO 

DIRETO 
PERCENTUAL

RATEIO DO 

CUSTO INDIRETO

QUANTIDADE 

VENDIDA

CUSTO 

INDIRETO 
CUSTO TOTAL 

BLASER R$ 59,87 1,08% R$ 80,01 5 R$ 16,00 75,87R$               

BLUSA R$ 70,73 6,47% R$ 479,31 30 R$ 15,98 86,71R$               

BODY R$ 17,81 16,60% R$ 1.229,75 75 R$ 16,40 34,21R$               

CALÇA R$ 100,68 3,45% R$ 255,58 16 R$ 15,97 116,65R$             

CALÇA SKINNY R$ 97,94 4,09% R$ 302,99 19 R$ 15,95 113,88R$             

CAMISA R$ 67,09 1,72% R$ 127,42 8 R$ 15,93 83,02R$               

CAMISETE JEANS R$ 77,17 1,94% R$ 143,72 9 R$ 15,97 93,14R$               

CASACO R$ 81,44 3,88% R$ 287,44 19 R$ 15,13 96,57R$               

COLETE R$ 129,80 1,29% R$ 95,56 6 R$ 15,93 145,73R$             

CONJUNTO FEMININO R$ 124,29 7,54% R$ 558,57 33 R$ 16,93 141,22R$             

CONJUNTO MASCULINO R$ 129,06 1,72% R$ 127,42 8 R$ 15,93 144,99R$             

LEGGING R$ 67,09 1,08% R$ 80,01 5 R$ 16,00 83,09R$               

SAIA R$ 77,17 1,72% R$ 127,42 8 R$ 15,93 93,10R$               

VESTIDOS R$ 157,04 3,66% R$ 271,14 17 R$ 15,95 172,99R$             

OUTROS - 43,76% R$ 3.241,79 - - -  
Fonte: Autores da pesquisa (2015). 

 

3.2.5 Formação do Preço de Venda 

 

Na análise dos produtos selecionados, foram então levados em 

consideração os custos diretos, rateados os valores dos custos indiretos, e o 

percentual médio mensal obtido das despesas, para então efetuarmos os cálculos 

de preço de venda. A margem de lucro desejável pela empresa é de 50%, para 

tanto, utilizamos do método Mark-up para obtermos o valor do preço de venda. 

Seguindo a fórmula do indicador Mark-up, utilizamos a margem de lucro 

desejada 50%, menos 4% de alíquota de imposto em que a empresa se enquadra 

no Simples Nacional, menos o percentual calculado das despesas de 3,79%, onde 

este total foi dividido por 100, obtendo o indicador Mark-up, conforme QUADRO 06. 

 

QUADRO 6 - Índice Mark-up 

 
Fonte: Autores da pesquisa (2015). 
 

Após efetuarmos o cálculo do indicador Mark-up é então realizado a 

formação do preço de venda, aplicando-se o indicador com 50% de margem de lucro 

líquido sobre o custo total dos produtos, demonstrado no QUADRO 07. 

Mark-up = 100 / (100 – 50 – 4 – 3,79) 

Mark-up = 100 / (42,21) 

Mark-up = 2,37 
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QUADRO 7 - Formação do Preço de Venda 

PRODUTO CUSTO TOTAL MARKUP PV OTIMISTA

BLASER R$ 75,87 2,37 R$ 179,80

BLUSA R$ 86,71 2,37 R$ 205,50

BODY R$ 34,21 2,37 R$ 81,07

CALÇA R$ 116,65 2,37 R$ 276,47

CALÇA SKINNY R$ 113,88 2,37 R$ 269,90

CAMISA R$ 83,02 2,37 R$ 196,75

CAMISETE JEANS R$ 93,14 2,37 R$ 220,74

CASACO R$ 96,57 2,37 R$ 228,88

COLETE R$ 145,73 2,37 R$ 345,37

CONJUNTO FEMININO R$ 141,22 2,37 R$ 334,69

CONJUNTO MASCULINO R$ 144,99 2,37 R$ 343,63

LEGGING R$ 83,09 2,37 R$ 196,93

SAIA R$ 93,10 2,37 R$ 220,64

VESTIDOS R$ 172,99 2,37 R$ 409,98  
Fonte: Autores da pesquisa (2015). 

 

3.2.7 Comparações entre Preço de Venda Atual com o Preço Otimista e o Preço 

Mínimo 

 

Para estabelecer uma relação observemos o QUADRO 08, um comparativo 

entre os preços estudados. O preço de venda mínimo, o qual cobre todos os gastos 

envolvidos ao produto onde a empresa não possuiu lucro ou prejuízo, o preço de 

venda praticado pela empresa é o valor onde é considerado somente o valor da 

compra mais o imposto da compra e acrescentado o percentual de 110%, já o 

otimista é o valor calculado anteriormente com uso do indicador mark-up. 
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QUADRO 8 - Comparação entre Preço de Venda Atual com o Preço Otimista e o 

Preço Mínimo 

PRODUTO PV PRATICADO PV OTIMISTA PV MÍNIMO
PV ATUAL X      

PV OTIMISTA

PV ATUAL X 

PV MÍNINO

BLASER R$ 125,72 R$ 179,80 R$ 83,45 -R$ 54,09 R$ 42,26

BLUSA R$ 148,54 R$ 205,50 R$ 95,38 -R$ 56,96 R$ 53,16

BODY R$ 37,40 R$ 81,07 R$ 37,63 -R$ 43,67 -R$ 0,23

CALÇA R$ 211,43 R$ 276,47 R$ 128,32 -R$ 65,04 R$ 83,11

CALÇA SKINNY R$ 205,66 R$ 269,90 R$ 125,27 -R$ 64,24 R$ 80,39

CAMISA R$ 140,89 R$ 196,75 R$ 91,32 -R$ 55,86 R$ 49,57

CAMISETE JEANS R$ 162,06 R$ 220,74 R$ 102,45 -R$ 58,68 R$ 59,60

CASACO R$ 171,03 R$ 228,88 R$ 106,23 -R$ 57,84 R$ 64,80

COLETE R$ 272,58 R$ 345,37 R$ 160,30 -R$ 72,79 R$ 112,28

CONJUNTO FEMININO R$ 261,02 R$ 334,69 R$ 155,34 -R$ 73,67 R$ 105,67

CONJUNTO MASCULINO R$ 271,03 R$ 343,63 R$ 159,49 -R$ 72,60 R$ 111,54

LEGGING R$ 140,89 R$ 196,93 R$ 91,40 -R$ 56,04 R$ 49,49

SAIA R$ 162,06 R$ 220,64 R$ 102,41 -R$ 58,58 R$ 59,65

VESTIDOS R$ 329,78 R$ 409,98 R$ 190,29 -R$ 80,20 R$ 139,50  
Fonte: Autores da pesquisa (2015). 
 

O preço de venda que formamos de acordo com o método do índice Mark-up 

com relação ao preço de venda atual sugere em todos os produtos, valores 

superiores aos praticados, isso devido ao lucro desejado pela empresária de 50% 

sobre o custo total, sendo que a empresa não possuía um efetivo controle de seus 

custos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho realizado, e com a utilização do método Mark-up 

verificamos que, para atingir o lucro líquido que se deseja obter na empresa é 

necessário analisar todas as variáveis envolvidas no processo. Na pesquisa isso se 

obteve através do custeio por absorção, onde foi possível distinguir as despesas e 

os custos que a empresa possuía, e classificá-los em diretos e indiretos, para assim 

efetuarmos o rateio dos custos indiretos e alocarmos todos os custos de forma 

adequada aos produtos.  

Com base na analise das informações coletas na empresa em questão foi 

possível verificar que a mesma não possuía o retorno esperado, mas cobre todos os 

seus custos e ainda possui uma margem de retorno. Com a implantação de um 
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sistema de custos efetivos, a empresa poderá efetuar um controle de seus gastos e 

formar o preço de venda para alcançar o lucro desejado. 

Ao finalizar este trabalho, verificou-se a importância da contabilidade de 

custos e da contabilidade gerencial, pois a empresária desconhecia o real custo de 

cada produto e seu ganho efetivo. Tendo este conhecimento a empresa pode 

aprimorar sua gestão e atribuir de forma que a mesma possua retorno ou ainda 

possa efetuar a venda cobrindo seus custos em uma liquidação.  
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