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FORMAÇÃO DE PREÇO DE 
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa é um estudo de caso sobre a contabilidade de custos e a formação de preço dos honorários de um
escritório contábil, onde trabalhamos desde os conceitos e princípios para que entendêssemos a parte teórica até chegarmos
na prática realizada para formação dos honorário contábeis.

CONCLUSÃO

A contabilidade de custos surgiu como uma simples
forma de controlar estoques e apurar os resultados,
realizada de forma simples e mal estruturada, porém com
o tempo foi se aperfeiçoando até chegar a sua definição
atual que é voltada para tomada de decisões e se tornar
uma área específica, assim como a contabilidade
financeira, contabilidade gerencial e outras afins.

Assim entendemos que sua principal função, portanto
destina-se a usuários internos como sócios,
administradores e gerente, ou seja, ela funciona como
uma contabilidade administrativa, sendo como um centro
processador de informações onde as informações são
acumuladas, organizadas e processadas, gerando índices e
indicadores que auxiliam os gestores nas tomadas de
decisões.
As principais funcionalidades da contabilidade de custos
é a formação do preço, incidências sobre preço dos
serviços, banco de cargos, gasto individual e total do
pessoal, acompanhamento dos custos e das despesas
fixas, acompanhamento dos custos e das despesas
variáveis, margem de contribuição e análise vertical por
cliente e global, alocação e ocupação do pessoal por
cliente, planilha de preço por cliente e entre outras.
A formação dos custos de honorários podem ser
realizadas de varias formas, como pelo porte da empresa,
complexidade do trabalho, ramo de atividade, número de
lançamentos, faturamento e quantidade de funcionários
ou pela simples concorrência.

DESENVOLVIMENTO
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O objetivo geral da pesquisa foi identificar a importância
da contabilidade de custo e gestão desta dentro da empresa,
para que assim fosse possível mensurar o custo dos
serviços prestados para formação do preço dos honorários.
Sendo assim, com a forma de calculo apresentada,
conseguimos definir um valor de honorário para o
escritório modelo.

A contabilidade de Custos é o ramo da Contabilidade
que se destina a produzir informações pra os diversos
níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às
funções de determinação de desempenho, planejamento
e controle das operações e de tomada de decisão.
(LEONE, 2000, p. 19).

CUSTOS FIXOS MENSAIS
Propaganda e publicidade 500,00 
Treinamento Pessoal 1.200,00 
Aluguel 600,00 
Energia Elétrica 450,00 
Manutenções diversas 400,00 
Manutenções softwares 250,00 
Material escritório 750,00 
Telefones 500,00 
Pró - labore 5.100,00 
Despesas Gerais 1.000,00 
Tarifas Bancárias 400,00 

TOTAL CUSTO FIXO 11.150,00

RATEIO DOS CUSTOS Operacional
Custo Salarial + encargos 3.620,16 
Rateio salarial administrativos 3.964,94
Rateio custos fixos 7.585,10

CUSTO TOTAL 18.735,10

NÚMERO TOTAL DE LANÇAMENTOS 900

CUSTO INDIVIDUALIZADO 20,81

CUSTOS

Lançamentos por empresa x Custo Individualizado 1040,50

RECEITA BRUTA 1.591,35
TRIBUTOS FEDERAIS 15,00% 238,7
RECEITA LIQUIDA 1.352,65
CUSTO TOTAL 1.040,5
LUCRO LIQUIDO 312,15
MARGEM LUCRO 30%

VALOR FINAL DOS HONORÁRIOS 1591,35

PLANILHA DE CUSTO INDIVIDUALIZADO DE HONORÁRIOS 
Data/Base: Outubro/15

Descrição Operacional Administrativo 
Custo Salarial 2.100,00 2.300,00 
INSS 28,80% 604,80 662,40 
FGTS 8,00% 168,00 184,00 
13º Salário 8,33% 175,00 191,67 
Férias 11,11% 233,33 255,55 
INSS+FGTS s/ 13º e Férias 7,16% 67,20 73,60 
Vale Transporte e Refeição 8,50% 178,50 195,50 
Soma Encargos 76,34% 1.520,16 1.664,94 
TOTAL CUSTOS 3.620,16 3.964,94 
Participação custo salarial total 3.620,16 100%


