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RESUMO 

 

O respectivo estudo tem como perspectiva compreender a Contabilidade Gerencial, 
com ênfase na formação do preço de venda. Com objetivo auxiliar aos gestores das 
organizações a colocar seu produto no mercado com preço competitivo, e com 
percentual de lucro desejado para que a mesma obtenha a maximização da riqueza. 
O estudo desenvolveu-se em uma empresa do ramo de construção civil: materiais 
de construção, que está situada na cidade de Maripá, Estado do Paraná. Os 
gestores da empresa verificaram a necessidade de estudar a formação do preço de 
venda dos seus produtos, e a partir disso fazem o seguinte questionamento: qual o 
valor que deve ser alocado nos produtos para que estes obtenham um valor que 
seja acessível ao cliente obtendo lucro para a empresa, e consequentemente a 
mesma obtenha o princípio da continuidade, não tendo prejuízos. Dessa forma, 
foram elaborados relatórios contábeis com base nos custos diretos e indiretos, 
utilizando também o mark-up.  Sem a informação correta dos custos e despesas 
muitos gestores apenas colocam um percentual adicional em seus produtos, 
verificando se o mesmo está coerente com o valor cobrado pelo seu concorrente. 
Além disso, sem saber se o percentual de margem de lucro está suprindo com os 
gastos da organização. A partir do problema encontrado pelos gestores da empresa, 
os mesmos fazem o seguinte questionamento: qual o valor ideal que deve ser 
alocado aos produtos, de modo que a empresa consiga cumprir com seus gastos e 
tendo o lucro desejado. A formação do preço de venda é calculada sobre dos custos 
diretos e indiretos. Nesta etapa será definido o valor de cada processo em que o 
material irá se sujeitar, desde energia elétrica até matéria prima utilizada para chegar 
ao produto acabado. Após alocar todos os custos ao material será incluído o valor 
do mark-up, onde será visto o lucro que a empresa irá obter. O objetivo geral é 
desenvolver a técnica de formação de preço de venda dentro da empresa de modo 
que a mesma consiga cumprir com suas obrigações, tendo como objetivo o preço 
ideal. 
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INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa discorre na área de contabilidade gerencial com enfoque 

na formação de preço de venda. O estudo apresentará dados coletados em uma 

empresa no ramo de construção civil. Com os dados serão emitidos relatórios 

gerenciais que são de suma importância para a tomada de decisão do gestor. Para a 

coleta de dados se faz necessário as notas de entradas dos produtos estocados, 

além de rateio de despesas referente à folha de pagamento e despesas 

administrativas. 

Os relatórios têm como origem a base nos custos diretos e indiretos, fixos e 

variáveis os quais dependem da necessidade de materiais, mão de obra, e outras 

despesas relacionadas ao produto, para que este seja disponível ao consumidor. 

Todo gestor necessita conhecer e analisar o preço de venda dos produtos e 

serviços gerados pela empresa. Pois um valor inadequado ao produto pode 

acarretar muito prejuízo na organização. 

Os produtos a serem vendidos, não devem estar somente com um valor 

próximo ao do concorrente, ou um valor que o empresário acredite que seja o ideal e 

sim, estar adequado para a empresa conforme seus custos e despesas. 

Dessa forma a formação do preço de venda é de suma importância para 

quaisquer organizações, onde seus gestores devem analisar com eficácia o valor 

agregado aos seus produtos. 

Contabilidade gerencial atende a necessidade dos gestores dentro da 

organização tendo em vista que as tomadas de decisões afetam a empresa em 

longo prazo se utilizadas de forma errônea (GARRISON et. al., 2013). 

Sem a informação correta dos custos e despesas muitos gestores apenas 

colocam um percentual adicional em seus produtos, verificando se o mesmo está 

coerente com o valor cobrado pelo seu concorrente. Além disso, sem saber se o 

percentual de margem de lucro está suprindo com os gastos da organização. 

A partir do problema encontrado pelos gestores da empresa, os mesmos 

fazem o seguinte questionamento: qual o valor ideal que deve ser alocado aos 

produtos, de modo que a empresa consiga cumprir com seus gastos e tendo o lucro 

desejado. 



 

 
 

 
 

A formação do preço de venda é calculada sobre dos custos diretos e 

indiretos. Nesta etapa será definido o valor de cada processo em que o material irá 

se sujeitar, desde energia elétrica até matéria prima utilizada para chegar ao produto 

acabado. Após alocar todos os custos ao material será incluído o valor do mark-up, 

onde será visto o lucro que a empresa irá obter. 

O objetivo geral é desenvolver a técnica de formação de preço de venda 

dentro da empresa de modo que a mesma consiga cumprir com suas obrigações, 

tendo como objetivo o preço ideal. 

Tendo ainda como objetivos específicos: descrever os conceitos de 

contabilidade gerencial, identificar a importância do preço de venda para a empresa 

e analisar os elementos necessários para a formação do preço de venda. 

Dessa forma, os gestores terão conhecimento sobre o preço ofertado. Se 

este está realmente adequado para o princípio da continuidade da empresa. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A contabilidade gerencial tem como foco principal auxiliar os gestores em 

suas tomadas de decisões dentro de uma organização.  

 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como 
um enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis 
já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de 
custos, na análise financeira e de balanços etc., colocados numa 
perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de 
apresentação e classificação diferenciada, de maneira auxiliar os gerentes 
das entidades em seu processo decisório. (IUDÍCIBUS, 1987, apud 
PADOVEZE, 2010, p.33) 

 

Segundo Cardoso et. Al. (2007) A contabilidade gerencial além da função de 

informação para decisão, envolve procedimentos de mensuração de desempenho 

que influenciam nas escolhas dos gestores. 

A contabilidade Gerencial auxilia o gestor em diversas situações como: 

análise da lucratividade de produtos, determinação de mix de produtos, 

determinação do preço de venda, análise e elaboração de planos orçamentários, 

avaliação de desempenho de subunidades (centros de responsabilidade) etc. 

(CARDOSO, et. al. 2007). 



 

 
 

 
 

Assim, a contabilidade gerencial auxilia gestores através de relatórios, os 

quais são fornecidos pela contabilidade financeira. Esses relatórios geram 

informações para tomada de decisões que têm impactos tanto para curto quanto 

para longo prazo, sejam essas informações para usuários internos ou externos da 

organização. 

Uma das formas da utilização da Contabilidade Gerencial é para a 

Contabilidade de Custos: 

 

Contabilidade de Custos é uma técnica utilizada para identificar, mensurar, 
e informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem a função de gerar 
informações precisas e rápidas para a administração, para a tomada de 
decisões. É voltada para a análise de gastos da entidade do decorrer de 
suas operações (CREPALDI, 2004, p.13). 

 

Com a Revolução Industrial a Contabilidade Gerencial deixou de ser o foco 

principal durante um certo tempo, pois focavam na Contabilidade de Custos a qual 

foi criada principalmente para auxiliar as empresas para descobrir o custo real de 

seus produtos e assim alocar o valor ideal aos acabados que serão vendidos.  

 

1.1 Receita, Despesas e Custos. 

 

Para conhecer o real valor que deve ser vendido os materiais o gestor deve 

conhecer as receitas, os custos e as despesas que a empresa obtém. 

Segundo Marques (2010, p. 94) “receita é o reembolso de capitais investidos 

em bens e serviços, ou a remuneração de capitais investidos em bens para 

rendimentos”. Ou seja, as receitas são entradas de recursos na empresa que podem 

ser em dinheiro ou em crédito (quando o cliente não efetua o pagamento e surge um 

direito do recebimento para a empresa). 

Conforme Crepaldi (2004, p. 17) “despesas são gastos que provocam 

redução do patrimônio”. Essas reduções no patrimônio podem ser através das 

vendas, os impostos, energia elétrica da área administrativa. Ou seja, o que não é 

imputado diretamente no custo do produto. 

Mais necessário que as despesas são as formas de como reduzir as 

despesas, sendo: evitando desperdícios, pesquisa de mercado, redução de 

materiais em excesso (CREPALDI, 2006). 



 

 
 

 
 

Dessa forma, as despesas são os gastos relacionados a administração, e 

também aos gastos que não estão inclusos diretamente no produto em que a 

empresa irá vender. Exemplo: Setores administrativos como os Recursos Humanos, 

Gestão de pessoas, contabilidade, vendas, além do salário dos gestores e gastos 

com Correios, etc. 

Já os custos Segundo Padoveze (2010) são gastos ao investimento, sendo 

necessário para a elaboração, formação de um produto. Assim o custo é a soma dos 

gastos necessários para formação de mercadorias de uma organização. 

Com isso, os custos são os gastos que estão diretamente ligados a 

produção do material que será entregue ao consumidor. Enquanto as despesas são 

os gastos relacionados à administração da empresa. 

 

1.2 Classificação dos Custos 

 

Os custos são classificados em duas formas sendo os custos diretos e 

indiretos que são dos produtos fabricados e os custos fixos e variáveis que se 

referem ao comportamento desses custos (PADOVEZE, 2010). 

Segundo Padoveze (2010) os custos são classificados em diretos e indiretos 

de forma que os custos diretos são os custos diretamente ligados às mercadorias 

que pretende - se produzir e os serviços ofertados. No caso da produção de 

mercadorias, a matéria-prima e a mão-de-obra da produção são consideradas como 

custos diretos. Os custos diretos podem ser fixos ou variáveis. 

Podem ser fixos ou variáveis como os custos diretos. Porém os custos 

indiretos não podem ser colocados de forma objetiva ao produto, pois geralmente 

alimentam toda a fábrica, no caso da indústria, e não somente um único produto. 

São alguns deles: energia elétrica e água. Devido os custos serem subjetivos é 

necessário a forma de rateio (PADOVEZE, 2010). 

Os custos fixos têm como características a apropriação de acordo com a 

precisão dos produtos, proporção direta em relação ao volume do produto, sendo o 

mesmo valor em todos os meses. 

 

 



 

 
 

 
 

Têm as seguintes características: Variam no total em proporção direta ao 
volume de atividade. Permanecem em constantes do ponto de vista unitário, 
ainda que varie o volume de produção; Podem ser apropriados com 
precisão aos produtos; e O controle de seu consumo e inocorrência é de 
responsabilidade dos níveis inferiores da administração. (CREPALDI, 2006, 
p. 128).  

 

Já os custos variáveis são os custos que variam conforme a produção é 

diferente para cada período.  

 

Tem as seguintes características: O volume total é fixo dentro de certo 
intervalo de produção; Diminuem unitariamente, à medida que aumenta o 
volume de produção; e Seu controle depende de níveis superiores da 
administração (CREPALDI, 2006, p. 128). 

 

 

 

1.3 Métodos de Custeio 

 

Os métodos de custeio são utilizados nas empresas para identificar o custo 

unitário dos produtos. Conforme Crepaldi (2004, p. 223) “existem dois métodos 

básicos de custeio: Custeio por Absorção e Custeio Variável ou Direto, e eles podem 

ser usados com qualquer Sistema de Acumulação de Custos”. Esses dois métodos 

são a forma como as empresas agregam ao preço de venda seus custos de 

fabricação. E seu principal objetivo é a separação de custos variáveis e custos fixos, 

para assim definir o valor de custo dentro do produto fabricado. 

O método de custeio por absorção é aquele que absolve todos os custos 

que foram utilizados em produção até a finalização do produto ao consumidor. Já o 

Custeio variável faz a separação dos custos fixos e variáveis para contabilizar 

somente os valores que oscilam para chegar ao valor do produto. 

Conforme Crepaldi, (2004), a única diferença que se encontra nos métodos 

custeio por absorção e custeio variável é o tratamento dos custos fixos. Os quais 

serão descritos abaixo: 

O método de custeio por absorção é utilizado para fins fiscais e societários, 

ou seja é principalmente para fins legais. Conforme Crepaldi (2004, p. 223) “Custeio 

por absorção é o método derivado da aplicação dos princípios fundamentais de 



 

 
 

 
 

contabilidade e é, no Brasil, adotado pela legislação comercial e pela legislação 

fiscal”. 

O método de custeio variável será diferente do método acima descrito. Onde 

o custeio por absorção utiliza os custos fixos para a apropriação dos custos. 

Enquanto para o custeio variável é necessário apenas os custos de variáveis 

incorridos no período. 

Segundo Crepaldi (2004, p. 227) o método é “conhecido também como 

custeio direto, é um tipo de custeamento que considera como custo de produção de 

um período apenas os custos variáveis incorridos, desprezando os custos fixos”. 

A margem de contribuição são as receitas de vendas diminuindo as 

despesas e custos fixos, onde as despesas variáveis não são consideradas para 

calcular o valor final. Assim, descobrirá a quanto deverá vender para que a 

organização consiga cobrir seus gastos fixos agregados ao produto. 

Segundo Crepaldi (2007, p. 231) “o custeio variável, todos os custos e 

despesas variáveis [...] são deduzidos da Receita de vendas, embora as despesas 

variáveis não façam parte do custo do produto, resultando na margem de 

contribuição”. 

 

1.4 Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio 

 

Assim, a Margem de Contribuição representa o valor que cobrirá os custos e 

despesas fixos da empresa e a partir daquele ponto a empresa estará obtendo lucro. 

 

A Margem de contribuição ajuda os gerentes das empresas de quatro 
diferentes formas: esta informação ajuda o gerente a decidir sobre se deve 
diminuir ou expandir uma linha de produção; ajuda a avaliar alternativas 
provenientes da produção, de propagandas especiais; ajuda a decidir sobre 
estratégias de preços, serviços ou produtos; ajuda a avaliar o desempenho 
da produção (CREPALDI, 2007, p. 232). 

 

Segundo Martins (2003, p. 179) existe a margem de contribuição por 

unidade, a qual é a “diferença entre o preço de venda e o Custo variável de cada 

produto; é o valor que cada unidade efetivamente traz a empresa de sobre entre sua 

receita e o custo que de fato provocou e que lhe pode ser imputado sem erro”.  



 

 
 

 
 

Segundo Padoveze (2010) uma das principais metas do ponto de equilíbrio é 

procurar evidencias em algumas situações, ou até mesmo um cálculo rápido para 

mostrar o mínimo de atividade que se possa atuar a empresa. Portanto, é necessária 

a retirada de alguns custos e despesas fixas do cálculo, e coloca-se valores de lucro 

para ter como objetivo uma meta. 

 

 

1.5 Formação do Preço de Venda 

 

A formação do preço de venda é feita para que a empresa agregue um 

preço aos seus produtos e serviços compatível com o mercado, que possa cobrir 

todos os custos e despesas envolvidos com a mercadoria e ainda dê um lucro 

considerável para a organização. 

 Segundo Padoveze (2010) normalmente as empresas calculam seus preços 

de vendas somente sobre os custos reais ou orçados da mercadoria, porém nem 

sempre isto deve acontecer, assim fica invalido este método. Mesmo assim devem-

se tomar os custos como a base deste processo. 

 

Além disso, diversas outras situações podem exigir a utilização dos 
procedimentos de formação de preços de venda a partir do custo, como: 
estudos de engenharia e mercadologia para a introdução de novos 
produtos; Acompanhamento dos preços e custos de produtos atuais; Novas 
oportunidades de negócios; Negócios ou pedidos especiais; Faturamento de 
produtos por encomenda; Análise de preços de produtos de concorrentes 
etc. (PADOVEZE, 2010 p. 427).  

 

Conforme Padoveze (2010) a partir disto existem diversas variantes de 

formação de preço de venda, dentre elas as principais são:  

Formação do preço de venda a partir do custeio por absorção é o método 

mais manuseado por possuir mais facilidade no cálculo, basicamente utiliza-se os 

custos industriais por produto e agrega os valores das despesas gerais, tais como 

administrativas e financeiras (PADOVEZE, 2010). 

Formação de preços de venda a partir do custeio direto/variável neste 

método são operados os custos diretos, e custos e despesas variáveis para a 

apuração do preço de venda, este preço além de cobrir este custos e despesas 



 

 
 

 
 

deverá cobrir os custos e despesas fixos que não foram alocados aos produtos; 

(PADOVEZE, 2010). 

Formação de preços de venda a partir dos custos de transformação esta 

técnica é empregada em casos especiais por isso tende a ser eventual. Leva-se em 

conta apenas o que foi gasto para a transformação do produto (PADOVEZE, 2010). 

Formação do preço de venda a partir do mercado neste processo não se usa 

os custos e despesas obtidos para a produção da mercadoria ou serviço, e sim o 

valor do produto no mercado, considera os preços de vendas dos concorrentes, a 

oferta e demanda, localizações da fabrica, publicidade entre outros (PADOVEZE, 

2010). 

Custo meta este método utiliza apenas o valor do mercado, o que o mercado 

paga pelo seu produto ou serviço.  

 

O preço de mercado, outrossim, possibilita na realidade a situação inversa 
da formação de preço de venda. Assumindo a condição de que o preço que 
o mercado está pagando é o máximo que a empresa pode atribuir ao seu 
produto, o preço de mercado passa a ser o elemento fundamental para 
formação dos custos e despesas (PADOVEZE, 2010, p. 429).  

 

Valor percebido pelo consumidor este processo tem como conceito o preço 

em que os consumidores podem pagar pelo produto ou serviço, ou seja, a empresa 

deve alocar o maior preço possível sobre a mercadoria ofertada, seguindo de quanto 

esta população atingida necessita da mesma e de qual o numero da demanda. 

(PADOVEZE, 2010). 

Padoveze (2010) expõe que existem alguns elementos básicos para a 

formação do preço de venda a partir do custo, e o mais utilizado é o multiplicador 

sobre custos, mais conhecido como mark-up. 

Conforme Padoveze (2010) o mark-up é abrangentemente manuseado pelas 

empresas tanto de grande porte como microempresas, pois é um calculo feito de 

forma rápida sobre os custos por absorção. 

Segundo Padoveze (2010) o custo por absorção é considerado pela cultura 

contábil-financeira como o mais correto para adquirir o custo do produto. Nele se 

aciona um multiplicador o qual os demais custos são adicionados. 

 



 

 
 

 
 

É importante ressaltar que, apesar de o mark-up ser um multiplicador 
aplicado sobre o custo dos produtos, sua construção esta ligada a 
determinados percentuais sobre o preço de venda. Todos os componentes 
de mark-up são determinados através de relações percentuais médias sobre 
preços de vendas e, a seguir, aplicados sobre o custo dos produtos. 
(PADOVEZE, 2010, p. 430).  

 

De acordo com Padoveze (2010) o mark-up elabora o preço de venda 

através dos custos-padrão ou custos estimados, visando conseguir preço sobre as 

condições operacionais da empresa. Com isto o mark-up possui ferramentas de 

fundamental importância para sua construção o faturamento padronizado e a 

margem de lucro desejada. Este faturamento padronizado/normativo deve ser revisto 

anualmente. 

 

Como o processo de formação de preços de venda busca um preço de 
venda calculado baseado em situações de normalidade, a base para o 
calculo dos percentuais de margem, despesas operacionais, custo 
financeiro etc. deve ser um volume de vendas que represente uma condição 
normal de produção e de vendas da empresa. (PADOVEZE, 2010, p. 437 - 
438).  

 

Em concordância com Padoveze (2010) a formação do preço de venda 

quando calculado sob este método, deve ser feita uma projeção orçamentária a qual 

estipulará um valor para ser fixado aos produtos ou serviços, e para que não se 

exceda as produções em períodos de baixa demanda ou vice e versa. 

Assim este é o método mais utilizado pelas empresas por ser o de 

utilidade e compreensão mais fácil ao ver de gerente, empresários e 

administradores. É um método que busca um valor de preço de venda favorável 

tanto para o fornecedor quanto para o cliente, é uma forma justa para ambas as 

partes. 

 

1.7 Cálculo da Formação do preço de Venda 

 

Para construção do mark-up foram identificados os valores gastos com 

comissões de vendas, que é o percentual pago para o vendedor sobre o total de 

vendas realizadas, além dos percentuais de impostos pagos, da margem de lucro 

desejada e do percentual de desconto concedidos. 

  



 

 
 

 
 

Mark-up Divisor 

Gastos % 

Comissões de venda 0,50% 

Tributo 11,10% 

Margem de lucro desejada 15% 

Descontos concedidos 5% 

Total 37,06% 
Fonte: Elaborado pelos Autores da Pesquisa (2016). 
 

Assim, verificou-se que o valor que maior impacta nos gastos da empresa são 

os Tributos, que devido à empresa se encaixar no regime de Tributação Simples 

Nacional, com um percentual de 11,10%. Já as comissões de vendas são os valores 

atribuídos aos vendedores à venda de cada produto, sendo 0,5% a cada venda. A 

margem de lucro foi direcionada em 10% de acordo com a perspectiva de 

lucratividade do proprietário. 

 

1.8 Recomendações 

 
Para a formação do preço de venda foram utilizados os quatro produtos mais 

vendidos na empresa. O cálculo que foi utilizado para estas mercadorias pode ser o 

mesmo para calcular o preço de venda do restante dos itens comercializados.  

Percebe-se que a empresa além de não estar obtendo a margem desejada pelos 

administradores/sócios, está comprometendo seu resultado.  

Para que a entidade não continue nesta situação desfavorável, é 

recomendado aos sócios que façam uma diminuição de custos e revejam os valores 

pagos dos Impostos.  

É importante ressaltar que a contabilidade de custos é de suma importância 

para a continuidade da empresa, pois é através desta que é verificado o lucro ou 

prejuízo que a empresa está obtendo. 



 

 
 

 
 

CONCLUSÃO 

A Contabilidade Gerencial tem como principal ferramenta auxiliar os 

gestores na tomada de decisões, através de relatórios fornecidos pela contabilidade 

financeira. Assim a mesma foi utilizada para o estudo, onde foram verificados os 

dados dos gastos ocorridos desde a matéria-prima da mercadoria até sua venda. 

Com a formação do preço de venda foi calculado sobre dos custos diretos e 

indiretos, definindo o valor de cada processo em que o material irá se sujeitar, desde 

energia elétrica até matéria prima utilizada para chegar ao produto acabado. Após 

alocar todos os custos incluímos o valor do mark-up, e revisado a margem que o 

sócio desejou adotar. 

Os objetivos foram atendidos, pois desenvolvemos a técnica da formação do 

preço de venda, onde a empresa consegue cumprir com as obrigações, aplicando o 

lucro desejado pelos sócios. Porém, não se pode dizer que o método utilizado é o 

ideal devido existem diversas técnicas para realizar a formação do preço de venda. 
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