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RESUMO  

 
A presente pesquisa é um estudo de caso sobre a contabilidade de custos e a formação de 
preço dos produtos de uma empresa no ramo de confecção de roupas, com a intenção de 
estabelecer desde os conceitos da parte teórica até chegar a formação dos preços de venda 
ideal. É importante saber que a contabilidade de custos, faz parte da contabilidade gerencial, 
por influenciar na gestão de uma empresa sendo de grande importância em meios as 
indústrias, pois um controle de custos pode determinar o futuro de uma empresa, porém, 
muitas vezes é deixado de lado por alguns empresários em meio à produção excessiva e o 
capitalismo. Assim, foi escolhida uma empresa no ramo de confecção de roupas de Marechal 
Cândido Rondon, que tem por objetivo confeccionar uniformes. Ao reconhecer a 
contabilidade de custo como ferramenta de gestão, percebe-se que, conhecer processo de 
custo realizado na empresa facilita para identificar as falhas e quais os pontos positivos e 
negativos em relação ao retorno do capital investido, afinal é preciso mensurar os ganhos e as 
percas, para que possa ser organizado todo o processo de uma forma mais rentável. Para que 
seja estabelecido um controle de custos dentro da empresa é necessário realizar alguns 
apontamentos,identificando qual a sua cultura e forma de organização da entidade, não se 
trata simplesmente em formar o preço, precisamos ter as informações necessárias como os 
produtos que a empresa possui em seu catálogo, quanto e como produz, qual é o tempo gasto, 
pelas tarefas desempenhadas desde o momento da entrada da matéria prima até o produto 
acabado. Desta forma, 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 preço dos produtos finais.  
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INTRODUÇÃO 
 

A contabilidade de custo esta inserida dentro da contabilidade gerencial, pois é uma 

ferramenta de gestão para gerir os custos de uma empresa e gerar relatórios financeiros 

importantes para as tomadas de decisões, sendo de grande importância dentro da empresa, 

principalmente no que tange o processo de manufatura, onde fez se necessário direcionar os 

custos dos produtos fabricados. 

Porém, essa também não é uma tarefa fácil, pois para isso é importante estabelecer 

vários apontamentos dentro da empresa e analisá-los cuidadosamente para que possa ser 

realizada uma análise correta dos dados coletados, já que esta  influencia diretamente na 

decisão administrativa, gerencial ou financeira. 

A área de custo possibilita um retorno de todo recurso utilizado e todas as 

informações devem ser coletadas e analisadas corretamente, com todas as ferramentas que 

sejam úteis, em prol da organização. 

Neste contexto, este estudo se propõe a formação de preço de venda de  um produto 

dentro de uma indústria de confecção de roupas, pois analisando as empresas locais, 

constatamos que a maior dificuldade hoje em formação de preço é dentro das indústrias, 

muitas vezes por não se ter o conhecimento necessário, mecanismos de gestão adequados ou 

até mesmo pela própria cultura da empresa.  

Pois a formação do preço de venda não se trata simplesmente de escolher o valor de 

um pré-tabelado pela produção, produto, tempo gasto, pelas tarefas desempenhadas ou até 

mesmo pelas relações existentes entre clientes e fornecedores, mas sim o conjunto de várias 

informações coletadas, organizadas, separadas e analisadas da forma certa e seja possível 

fazer utilizar a contabilidade de custos como ferramenta de gestão.  

O objetivo geral da pesquisa é analisar métodos para a formação do preço de vendas 

para que seja possível mensurar a rentabilidade dos produtos. 

Já objetivo específico é apontar a importância da contabilidade de custos, e fazer 

descrição de seus conceitos para que seja possível partir da parte teórica para parte pratica que 

trata da coleta, separação, organização e análise das informações que sejam relevantes na 

formação do preço de venda. 

Assim é esperado que ao final da pesquisa, possa ser comparado o método de custeio 

utilizado pela empresa e apontar as recomendações necessárias dentro do sistema de gestão de 



 

 
 

 
 

custos para melhoria deste processo, para que a informações e relatórios gerados dentro do 

sistema de gestão de custos sejam utilizadas para tomada de decisões, mas também possa vir a 

servir de exemplo para outras empresas que tenham a mesma dificuldade. 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 A contabilidade de gerencial, diferente da contabilidade financeira, possui a intenção 
de gerar relatórios direcionados a usuários internos, como administradores ou investidores, 
para tomada de decisões. 
 Conforme Crepaldi (2006), “Contabilidade Gerencial é o ramo da Contabilidade que 
tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de empresa que os auxiliem em 
suas funções gerenciais”. Diferente da contabilidade financeira, onde o principal objetivo é 
gerar informações para usuários externos, para que a empresa possa ser avaliada de forma 
financeira, sua rentabilidade, entre outras informações, a contabilidade gerencial tem o foco 
também de gerar informações de rentabilidade e outros, porém a usuários internos a fins de 
prover o futuro da empresa. 
 A contabilidade gerencial é considerada uma contabilidade muito ampla, portanto 
direcionamos este trabalho de pesquisa para a contabilidade que custos que uma de suas 
principais ferramentas de gestão.  
  
1.2 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

Martins (2003) diz que “as regras e os princípios geralmente aceitos na 
Contabilidade de Custos foram criados e mantidos com a finalidade básica de avaliação de 
estoques e não para fornecimento de dados à administração”, ou seja, surgiu como uma 
simples forma de controlar estoques e apurar os resultados, mas era feita de forma tão simples 
que não era bem estruturada e não servia para sua principal função atual que é a tomada de 
decisões, por tanto veio se aperfeiçoando ao passar do tempo, até se tornar uma área 
específica, assim como a contabilidade financeira, contabilidade gerencial e outras afins. 

 
Nesse seu novo campo, a Contabilidade de Custos tem duas funções relevantes: o 
auxílio ao Controle e a ajuda às tomadas de decisões. No que diz respeito ao 
Controle, sua missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, 
orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio imediatamente seguinte, 
acompanhar o efetivamente acontecido para comparação com os valores 
anteriormente definidos. (MARTINS, 2003, p.21). 
 
 

Assim, Martins define a contabilidade de custos voltada a sua função atual, como 
principal ferramenta de gestão dentro da empresa, auxiliando seus principais usuários a 
tomada de decisões. 

 
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). 

 
Conforme citação de Leone, sua principal função é ser utilizada como mecanismo de 

gestão, onde deve gerar informações para seus usuários na tomada de decisão, 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. 

Essa área tem o objetivo de coletar diversos tipos de informações, sejam elas internas 
ou externas, monetárias ou não monetárias, que interferem direta ou indiretamente no ciclo 
operacional da empresa. As medidas não monetárias têm grande importância nesse processo, 
pois estas devem ser transformadas em dados numéricos chamados de índices ou indicadores 
que são avaliados pela gestão nas tomadas de decisão. 

Segundo Leone (2000), a Contabilidade de Custos inicia com a coleta de dados que 
realiza a seleção, planejamento, treinamento e organização, parte para a transformação das 
informações coletadas que são acumuladas, organizadas, analisadas e interpretadas, 
terminando na emissão das informações novas em formas de relatórios.  

A contabilidade de custos ao contrário da contabilidade fiscal, não tem caráter 
obrigatório, mas tendo em vista sua função é necessário mantê-la em uma empresa, pois o 
controle de custo pode significar a redução de custos, maximizando os resultados, que é um 
dos principais objetivos dos administradores em qualquer organização. 

 
Uma definição representativa, porém limitada, afirma que a contabilidade de custos 
é um conjunto de procedimentos empregados para a determinação do custo de um 
produto e das várias atividades relacionadas à sua fabricação e venda para auxiliar o 
planejamento e a mensuração de desempenho. (LEONE, 2000, p. 47). 

 
Assim, a contabilidade de custos deve ser considerada como um conjunto de 

procedimentos e não somente como uma forma de determinação dos custos, onde deve ser 
avaliado todo o processo, entendendo que a formação dos custos se dá através vários outros 
fatores inclusos no processo direta ou indiretamente. 
 

1.3 Classificações dos Custos 

 
De acordo com Leone (2000) custos apresenta diversas classificações, podemos dizer 

que eles são controláveis ou não controláveis, diretos ou indiretos, próprios, rateados, comuns, 
funcionais, primário, periódico, histórico, estimado, fabril, unitário e padrão. Também 
poderem ser classificados de acordo com sua natureza, de acordo com sua função, com o 
tempo, com o volume ou de acordo com a atividade.  

 
Custos diretos são gastos facilmente apropriáveis às unidades produzidas, ou seja, 
são aqueles que podem ser identificados como pertencentes a este ou àquele produto. 
Por sua natureza, características próprias e objetividade de identificação no produto 
são imputados por medidas objetivas ou por controles individuais como a ficha 
técnica do produto, sem a necessidade de rateio. Correspondem aos gastos 
específicos do produto ou serviço, ou seja, não sendo produzida a unidade ou 
executado o serviço, esses gastos não ocorrem. (WERNKE, 2004, p.13). 

 
Os custos indiretos são alocados ao objeto de custo por meio de um método de 

alocação de custo denominado rateio. Logo, são aqueles que não oferecem condição de 
medida objetiva e dos quais qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira 
estimada e, algumas vezes, arbitrária.  

 
Custos indiretos são gastos que não podem ser alocados de forma direta ou objetiva 
aos produtos ou a outro segmento ou atividade operacional, e caso sejam atribuídos 



 

 
 

 
 

aos produtos serviços ou departamentos, serão mediante critério de rateio. No caso 
industrial, são os custos que ocorrem dentro da produção, mas para serem 
apropriados aos produtos requerem o uso de rateios. (WERNKE, 2004, p.14). 

 
Assim percebemos que, existem os custos indiretos que ocorrem na produção, mas até 

mesmo os custos decorrentes durante a produção precisam ser analisados se são indiretos e 
incorporados de alguma forma e normalmente isto ocorre por meio de rateio. 

Classificando-se os custos basta entender os sistemas de custeios que são métodos 
utilizados para a coleta de dados que produzem informações gerenciais para todas as 
organizações e a contabilidade de custo utiliza-se de diversos sistemas que representam um 
conjunto de critérios, convenções, métodos e registros que interagem no sentido de atender a 
determinada finalidade. 

Para compreender o funcionamento do subsistema de informação da gestão de custos 
que faz parte do sistema de informação contábil, é necessário entender os tipos de sistemas de 
custos que são o custeio por absorção, custeio marginal, direto ou variável e custeio por 
atividades. 
 

1.4 SISTEMAS DE CUSTEIO 

1.4.1 Sistema de Custeio por absorção 

 O Custeio por Absorção pode ser chamado de método tradicional, é utilizado para que 
sejam agregados valores aos estoques dos produtos produzidos, no qual todos os custos de 
produção sejam eles fixos e variáveis, diretos, indiretos, são adicionados aos produtos 
elaborados pelas empresas. 
 

[...] O custeio por absorção atribui todos os custos de manufatura, materiais diretos, 
mão-de-obra direta, CIF variáveis e uma parte dos CIF fixos para cada unidade de 
produto. Dessa maneira, cada unidade de produto absorve alguns dos CIF fixos da 
fábrica além dos custos variáveis incorridos para manufaturá-los. Quando uma 
unidade de produto é completada, ela leva esses custos com ela para o estoque. 
(HANSEN &MOWEN, 2001, p. 665) 

 
Percebe-se que os custos indiretos fixos parecem ter um comportamento variável em relação à 
quantidade produzida, quando, na realidade, não o são. Então é preciso ter cuidado ao utilizá-
lo, pois pode fazer com que a empresa tome decisões erradas, devido ao fato de achar que não 
seja rentável a produção determinado produto, quando na realidade o custo já está sendo 
influenciado pelo rateio. 
 

1.4.2 Contribuição Marginal ou Margem de Contribuição 

 
Custeio marginal direto ou variável é utilizado para a tomada de decisão por meio do 

uso gerencial da informação referente à margem de contribuição que é útil para solucionar 
problemas na gestão de empresas.  

De acordo com Leone (1997), para a implantação do custeamento marginal faz-se 
necessário a classificação dos custos em fixos e variáveis, a qual não é necessária no 
custeamento por absorção, e ainda é preciso discernir os custos em diretos e indiretos, tal 
como é feito no custeamento por absorção. 



 

 
 

 
 

Portando este sistema pode ser considerado como uma importante ferramenta de 
tomada de decisões, uma vez que busca atender os objetivos da empresa em relação às 
informações de custos. 
 A contribuição marginal ou Mark up é um indicador que auxilia no processo de 
gestão de custo e também como solução de muitos problemas gerenciais, é a diferença entre o 
valor das receitas e dos custos, sejam eles diretos e variáveis, que possam ser aplicado em 
qualquer linha de produção, segmento, produto ou serviço, nos permitindo visualizar o 
resultado econômico alcançado por cada atividades. 
 

O conceito de Contribuição Marginal não deixa de incorporar o preceito contábil 
geralmente aceito e definido nessa obra como o preceito do casamento entre a renda 
e a despesa, que resulta no regime de competência, além de incorporar os conceitos 
de custos diretos, variáveis e relevantes. [...] Alguns estudiosos, no entanto, negam a 
validade do conceito da margem e contribuição marginal porque ele exclui os 
custosdiretos não variáveis e custos indiretos variáveis ou não cálculo do  custo de 
produção. (LEONE, 2009, p. 381, Grifo nosso). 
 

 Assim, para que possamos encontrar a contribuição marginal visto que utilizaremos 
os custos diretos, variáveis e relevantes, deixaremos de lado os demais tipos de custos 
descritos anteriormente no trabalho, o que pode prejudicar a confiabilidade dessa margem, 
causando a negação da validade desse conceito. 
 O procedimento a ser seguido para que a margem de contribuição seja encontrada 
começa já na classificação dos custos para determinar quais serão utilizados e quais não, até a 
determinação final da contribuição marginal. 
 Sebastião e Leone (2009, p.382) definem que:  
 

O procedimento básico contábil será o seguinte: 
1. Definir o segmento que será estudado (como se disse, vamos escolher o 
produto ou a empresa). 
2. Identificar todos os custos e despesas relacionados com o segmento. 
3. Fazer a análise dos custos tomando como base o preceito da relevância. 
Deveremos identificar apenas os custos e as despesas mais significativas. 
4. Classificar os custos e despesas em diretos e indiretos [...]. 
5. Eleger o parâmetro representativo do segmento. Esse trabalho pode envolver 
uma série de procedimentos baseados em técnicas estatísticas [...]. 
6. Separar os custos diretos em fixos e variáveis. ([...] Na grande maioria dos 
casos, os estudos podem ser separados pela adoção do método dos pontos alto e 
baixo e pelo método dos mínimos quadrados, pois dentro de uma faixa eletiva de 
volume, os custos, diante do parâmetro representativo, terão um comportamento que 
se aproxima de uma reta).  
7. Determinar a Contribuição Marginal do segmento estudado levando em conta 
suas receitas, seus custos que sejam ao mesmo tempo relevantes, diretos e variáveis. 
 

 Notamos assim que esse processo ocorre seleção, parametrização e análise dos 
custos, para que possam ser realizados os demais procedimentos até que se chegue no índice 
final desejado que é a margem de contribuição. 
 Conforme Leone (2000), “A margem de contribuição unitária multiplicada por uma 
quantidade q (o que se quer saber) dará o valor da contribuição, que servirá para pagar as 
despesas e os custos fixos mensais e mais a retirada desejada”. 
 Neste caso, entende se que quando o Lucro for igual a zero, significa que foi 
encontrado o ponto de equilíbrio, que é a quantidade de produção que a empresa precisa ter 
para cobrir seus custos e despesas, a partir de então que a empresa começa obter lucro. 
 



 

 
 

 
 

1.4.3 Ponto de Equilíbrio 
 
 Conforme Leone (2000), “A margem de contribuição unitária multiplicada por uma 
quantidade q (o que se quer saber) dará o valor da contribuição, que servirá para pagar as 
despesas e os custos fixos mensais e mais a retirada desejada”. 
 Neste caso, entende se que quando o Lucro for igual a zero, significa que foi 
encontrado o ponto de equilíbrio, que é a quantidade de produção que a empresa precisa ter 
para cobrir seus custos e despesas, a partir de então que a empresa começa obter lucro. 
 
 
1.4.4 Multiplicador Mark up 
 
 O Mark-up é o multiplicador que será utilizado para que seja calculado o preço de 
venda dos produtos, onde se aplica ao montante dos custos diretos de cada produto o 
percentual encontrado na fórmula acima (Quadro 1). 
 
QUADRO  1 – Fórmula do Mark-up  

A = 100% - DVVs¹ % 

Mark up = 100% / A  

¹DVVs = Despesas Variáveis de Venda 

Fonte: Autora da Artigo (2016). 
 

1.5 Formações de Preços 

  
A formação de preços é uma atividade complexa, pois deve levar em consideração 

variável muitas vezes conflitante, como condições de mercado, custos de produção e lucro 
esperado. O preço de um produto deve refletir todos estes interesses, satisfazendo as diversas 
necessidades da empresa.  

O cálculo do preço de venda deve levar a um valor que traga à empresa a maximização 
dos lucros, atendendo às expectativas do mercado com relação ao preço praticado e de forma 
a obter o melhor aproveitamento possível dos recursos de produção. Além disso, o preço deve 
ser gerenciado de maneira que permita a alcançar os objetivos da empresa.  

A forma mais simples de se calcular preço é incluindo uma margem de lucro aos 
custos de fabricação. Por esta abordagem, basta que se some ao valor dos custos diretos o 
quanto se deseja de lucro, ou seja, o preço nada mais é do que o custo mais um adicional de 
lucro. 

 A questão é que esta margem deve ser capaz de cobrir os custos e despesas fixas, e 
ainda gerar lucro, sendo quase sempre uma tarefa difícil a determinação de tal margem. Além 
disso, a fixação de preços pode representar uma desvantagem, pois a empresa perde a 
capacidade de reagir à perda de mercado para um concorrente com preços mais competitivos.  
Neste cenário, muitas costumam optar pela redução dos preços para reconquistar o mercado 
perdido, o que reduz a margem de contribuição dos produtos, e muitas vezes levam a uma 
guerra de preços predatória. 
 



 

 
 

 
 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 
2.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
 
 A empresa escolhida para este estudo de caso foi uma indústria no ramo de 
confecção de roupas de Marechal Cândido Rondon-PR, especializada em uniformes escolares, 
empresariais e industriais, desde a linha mais básica até a linha mais sofisticada, oferecendo a 
mais completa linha de uniforme compostas por camisas, camisetas, bermudas, calças, 
leggings, shorts, shorts-saia, regatas, agasalhos e moletons.  
 A empresa foi incluída ao Simples Nacional, que é um regime diferenciado de 
tributação para algumas empresas determinados na Lei complementar 123/2006, enquadrada 
no Anexo II como indústria e de acordo com seu faturamento médio mensal de R$ 50.000 
(cinqüenta mil reais), com a alíquota de imposto de 4,25%. Ainda referente a tributação, 
conforme decreto nº 3.822/1012 que regulamenta o ICMS, empresas do anexo I e II com o 
faturamento de até R$ 360.000 (trezentos e sessenta reais) ficam isentas de pagar a taxa de 
ICMS que se aplica a cada faixa de faturamento. Assim, no caso da empresa estudada, fica 
aplicada alíquota de 4,5% deduzido 1,25% de ICMS, ou seja, a empresa paga a alíquota de 
3,75%.   
 O objetivo da empresa é lançar uma nova linha que seja mais básica, mas que 
mantenha o mesmo padrão de qualidade para o próximo ano, aumentando o volume de vendas 
e consecutivamente seu faturamento, assim esta pesquisa contribuiu para que a empresa possa 
gerenciar melhor os custos e despesas e maximizar os lucros tanto para os produtos já 
comercializados como também desta nova linha que será lançada. 
 
3.2 APURAÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA NA 
DESCRIÇÃO DO MÉTODO ATUAL  
 
 A empresa estudada utiliza um método próprio de rateio e formação de custos, onde 
a empresa calcula em planilhas o custo de cada produto. Esta planilha determina que todos os 
custos que estejam diretamente ligados ao produto final devem ser calculados, como linha, 
agulha, tecido, botão, e todos os materiais utilizados para a confecção do produto final. Após 
a apuração desses custos, aplica-se 46% em cima do valor para cobrir as despesas como 
aluguel, luz, água, funcionários e outras despesas incorridas. 
 Após apurado o montante dos custos mais os 46% de despesas, aplica-se o percentual 
de lucro que deseja se obter, assim calcula-se mais 50% em cima do percentual obtido 
anteriormente para que a empresa tenha aos valores calculados e aplicados para a venda de 
seus produtos conforme (QUADRO 2). 
 
QUADRO 2 – Apuração dos Custos no método atual 
 

DESCRIÇÃO CUSTO  
DESPESAS 

(46%) TOTAL 
LUCRO 
(50%) VALOR 

PV 
ATUAL 

Camisa e Camisete Social Manga Longa - Tricoline Listrado 54,75 25,19 79,94 0,50 39,97 119,91 
Camisete 3/4 - Tricoline Listrado 50,64 23,29 73,93 0,50 36,97 110,90 
Camisete Manga Curta - Tricoline Listrado 45,61 20,98 66,59 0,50 33,30 99,89 
Camisa e Camisete Social Manga Longa - Tricoline Liso 45,16 20,77 65,93 0,50 32,97 98,90 
Camisete 3/4 - Tricoline Liso 43,33 19,93 63,26 0,50 32,63 95,89 
Camisete Manga Curta - Tricoline Liso 41,05 18,88 59,93 0,50 29,97 89,90 
Polo com Detalhe Colorido – Piquê 22,33 10,27 32,60 0,50 16,30 48,90 
Polo com Detalhe Liso – Piquê 21,41 9,85 31,26 0,50 15,63 46,89 
Polo sem Detalhe – Piquê 20,50 8,43 28,93 0,50 14,47 43,40 



 

 
 

 
 

Polo com Detalhe - Malha PV 18,22 8,38 26,60 0,50 13,30 39,90 
Polo sem Detalhe - Malha PV 15,94 7,33 23,27 0,50 11,64 34,91 
Polo Branca - Malha PV 15,02 6,91 21,93 0,50 10,97 32,90 
Camisa Branca - Malha PV 9,08 4,18 13,26 0,50 6,63 19,89 
Camisa Escura - Malha PV 10,00 4,60 14,60 0,50 7,30 21,90 
Moletom com zíper e capuz 54,70 25,16 79,86 0,50 39,93 119,79 
Moletom com botão e capuz 59,31 27,28 86,59 0,50 43,30 129,89 
Fonte: Autora do Artigo (2016). 

 
 

3.3 ANÁLISE DOS CUSTOS E APURAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

  
 Após a coleta de informações, criaremos um plano de organização dos custos, 
partindo então da separação dos diversos tipos de custo, para conseguir organizarmos em uma 
planilha de rateio e conseguir chegar a formação de preço final do produto. 
 O sistema utilizado para apuração de custos foi o sistema de custeio por absorção, e para 
formação do preço de venda o mark up, sendo este um dos métodos mais utilizados pelos 
administradores. Para que seja formado este multiplicador é necessário que sejam 
considerados todos os custos, despesas e também os tributos aplicados sobre o produto 
conforme QUADRO 3. 
 
QUADRO 3 – Formação do Mark UP 

 

  Mark UP = 100% / (100 – 50 - 3,75 - 0,02 ) 

  Mark UP = 100% / 46,23 

  Mark UP = 2,16  
 

 Fonte: Autora do Artigo (2016). 

 

 Observamos na tabela que o mark up foi formado pela utilizado para a formação do 
preço de venda utiliza o valor do lucro que é considerado 50%, a alíquota de imposto da 
empresa que se enquadra em 3,75% e ainda um percentual de Despesas Diversas, onde é 
calculado pela média mensal de despesas de R$ 493,16, dividido pelo faturamento médio 
mensal de R$ 22.623,67.  
 Após a obtenção do valor do Mark Up, calculo a ser feito é o valor do custo 
multiplicado pelo valor do Mark up, assim conseguimos obter o valor recomendado da venda 
do produto, considerando os lucros, imposto e despesas diversas conforme QUADRO 4.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

QUADRO 4 – Formação de Preço baseado no Mark Up 

DESCRIÇÃO CUSTO DIRETO MARK UP PREÇO VENDA 

Camisa e Camisete Social Manga Longa - Tricoline Listrado 54,75 2,16 118,26 

Camisete 3/4 - Tricoline Listrado 50,64 2,16 109,38 

Camisete Manga Curta - Tricoline Listrado 45,61 2,16 98,52 

Camisa e Camisete Social Manga Longa - Tricoline Liso 45,16 2,16 97,55 

Camisete 3/4 - Tricoline Liso 43,33 2,16 93,59 

Camisete Manga Curta - Tricoline Liso 41,05 2,16 88,67 

Polo com Detalhe Colorido – Piquê 22,33 2,16 48,23 

Polo com Detalhe Liso – Piquê 21,41 2,16 46,25 

Polo sem Detalhe – Piquê 20,50 2,16 44,28 

Polo com Detalhe - Malha PV 18,22 2,16 39,36 

Polo sem Detalhe - Malha PV 15,94 2,16 43,43 

Polo Branca - Malha PV 15,02 2,16 32,44 

Camisa Branca - Malha PV 9,08 2,16 19,61 

Camisa Escura - Malha PV 10,00 2,16 21,60 

Moletom com zíper e capuz 54,70 2,16 118,65 

Moletom com botão e capuz 59,31 2,16 128,11 
Fonte: Autora do Artigo (2016). 
 

Desta forma, obtemos o preço de venda sugerido para cada produto e podemos 
então fazer uma comparação destes e visualizar facilmente se a formação de preço de vendas 
utilizada pela empresa esta adequada a forma sugerida, conforme QUADRO 5.  
  

QUADRO 5 – Análise da Formação do Preço de Venda 

DESCRIÇÃO CUSTO DIRETO PV ATUAL PREÇO VENDA DIFERENÇA 

Camisa e Camisete Social Manga Longa - Tricoline Listrado 54,75 119,90 118,26 1,64 

Camisete 3/4 - Tricoline Listrado 50,64 110,90 109,38 1,52 

Camisete Manga Curta - Tricoline Listrado 45,61 99,90 98,52 1,38 

Camisa e Camisete Social Manga Longa - Tricoline Liso 45,16 98,90 97,55 1,35 

Camisete 3/4 - Tricoline Liso 43,33 94,90 93,59 1,31 

Camisete Manga Curta - Tricoline Liso 41,05 89,90 88,67 1,23 

Polo com Detalhe Colorido – Piquê 22,33 48,90 48,23 0,67 

Polo com Detalhe Liso – Piquê 21,41 46,90 46,25 0,65 

Polo sem Detalhe – Piquê 20,50 44,90 44,28 0,62 

Polo com Detalhe - Malha PV 18,22 39,90 39,36 0,54 

Polo sem Detalhe - Malha PV 15,94 34,90 43,43 -8,53 

Polo Branca - Malha PV 15,02 32,90 32,44 0,46 

Camisa Branca - Malha PV 9,08 19,90 19,61 0,29 

Camisa Escura - Malha PV 10,00 21,90 21,60 0,30 

Moletom com zíper e capuz 54,70 119,90 118,65 1,25 

Moletom com botão e capuz 59,31 129,90 128,11 1,79 
Fonte: Autora do Artigo (2016). 



 

 
 

 
 

 
 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que a formação de preço de custo tem por finalidade gerar relatórios 

que auxiliam na tomada de decisão. No ramo de manufatura é uma importante ferramenta já 

que a gestão de custos pode fornecer o retorno de todo o recurso utilizado.  

Após análise de formação do preço atual de vendas e a formação de preço de venda 

sugerido, detectamos uma diferença no preço da camisa pólo sem detalhe de R$ 8,53, que 

dependendo do volume de vendas pode interferir diretamente no faturamento da empresa. 

Assim sugerimos que a empresa altere o valor dos produtos discriminados, alertando o 

prejuízo apenas em um produto da amostra de sua linha de produção 
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