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Resumo: O presente artigo visa demonstrar a importância de um controle de custos 

em uma pequena empresa na cidade de Andrelândia/MG. Tal estudo se 

desenvolveu em uma padaria X na cidade de Andrelândia/MG, onde foram apurados 

os custos para produção do pão francês, tendo em vista que este se destaca como 

um dos mais vendidos do estabelecimento. Para se chegar ao objetivo proposto foi 

utilizado de pesquisa bibliográfica, de modo a entender as terminologias, a fim de 

aplicá-las corretamente no estudo de caso, este feito através das informações 

transmitidas pelo proprietário. Foi possível perceber que se a empresa utilizasse o 

método Custeio Variável, teria um controle maior dos custos de cada produto, 

embora o preço praticado esteja de acordo com o método Mark-up. Através deste 

trabalho, o proprietário conseguiu identificar melhor o custo do Pão Francês, e 

utilizar destes métodos, tanto de custo como de formação de preço, nos demais 

produtos, de modo a aumentar sua lucratividade. 

Palavras-chave: Contabilidade de Custos; Custeio Variável; Tomada de decisão. 

1. Introdução 

O presente trabalho visa demonstrar a importância de um controle de custos 

em uma pequena empresa, de forma a auxiliar o gestor na tomada de decisão, em 

especial na formação do preço. 

Desde os tempos mais antigos, vem se observando grandes mudanças na 

Contabilidade, entre elas, sua utilização não apenas para a escrituração contábil, 

mas também como uma ferramenta de gestão. Deste modo, surgiu a Contabilidade 
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de Custos com o intuito de alocar os custos e despesas, a fim de se ter um controle 

maior e definir o preço correto de venda. 

Dentre as ferramentas que ela possui, podemos destacar o Custeio Variável, 

que visa atribuir ao custo de produção os custos variáveis, ou seja, aqueles que 

variam de acordo com a produção. Com o resultado obtido é possível aplicar o 

índice Mark-up, encontrando assim o preço correto de venda, aquele que cobrirá os 

custos e ainda trará o retorno de lucro desejado. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelas micro e pequenas empresas, um 

setor que vem crescendo é o gastronômico. Devido a este fator, se deu a escolha do 

estudo de caso em uma padaria de pequeno porte. O objetivo é verificar como a 

adoção de um método de custo pode auxiliar na formação correta do preço de 

venda.  

Diante da alta concorrência do mercado, é necessário que as empresas 

busquem um diferencial. E a Contabilidade proporciona alguns destes. Informações 

aplicadas de forma correta geram relatórios que são relevantes para a gestão. É 

possível descobrir em que pontos a organização precisa mudar ou melhorar para se 

alcançar o objetivo proposto, aumento da lucratividade.  

Espera-se alcançar com a escolha do tema, respostas aos seguintes 

questionamentos: Qual a importância de se ter um controle de custos em uma 

empresa? De que modo um método de custo pode auxiliar na formação do preço? 

O objetivo geral do projeto consiste em verificar se o preço praticado encontra-

se de acordo valor sugerido pelo método Mark-up, através da implantação de um 

sistema de custeio. Os objetivos específicos são: estudar através de bibliografias 

existentes sobre contabilidade de custos; analisar a partir de autores da área sobre o 

método de Custeio Variável e Formação de Preço, como Mark-up, além de levantar 

informações através de estudo de caso na Empresa X para análise prática método. 

Dessa forma justifica-se o presente trabalho devido a crescente globalização e 

as mudanças no cenário econômico, as empresas estão buscando cada vez mais se 

adaptarem a este contexto, a fim de se manterem no mercado. Com isso, um dos 

fatores que são necessários para se alcançar esse objetivo, é determinar o preço de 

venda correto de cada produto ou serviço.  

Para isso faz-se necessário conhecer os custos incorridos para a produção dos 

mesmos. Muitas organizações desconhecem a existência de métodos de custos, e 

alocam seus preços com base em estimativas ou até mesmo acompanhando o da 

concorrência. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos utilizou-se uma 

pesquisa com abordagem denominada qualitativa fundamentada tanto na pesquisa 

bibliográfica, quanto no estudo de caso. Este se deu na padaria X na cidade de 

Andrelândia/MG. A coleta de dados foi feita através de uma entrevista direta com o 

proprietário da empresa, de modo a identificar os custos para a produção do produto 
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estudado e ao final repassar as informações encontradas ao proprietário, com a 

intenção de auxilia-lo na tomada de decisão. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Contabilidade de Custos 

A Contabilidade de Custos desenvolveu-se com a Revolução Industrial, teve 

como principal fonte a Contabilidade Financeira. Surgiu com a necessidade de se ter 

um controle maior dos estoques das indústrias e também auxiliar nas tomadas de 

decisão. Segundo CREPALDI (2010, p. 03) “o sistema de apuração de custos 

resultava do saldo inicial do período, acrescido das compras do mesmo período e 

deduzindo o que ainda restava no estoque. Este procedimento foi denominado custo 

das mercadorias vendidas.” 

Até então, as empresas se dedicavam ao comércio. CREPALDI (2010, p. 03) 

ainda afirma que com o surgimento das indústrias, por meio do uso de máquinas, 

houve um aumento em grande escala da produção, e a apuração do custo do 

produto deveria incorporar também os diversos fatores empregados em sua 

produção.” 

Faz-se necessário alocar os custos e despesas de maneira correta, a fim de 

estabelecer o correto preço de venda, buscando alcançar o lucro desejado. Para 

LEONE (2000, p. 20) a Contabilidade de Custos classifica e registra os dados 

operacionais das atividades da entidade e em seguida acumula, analisa e interpreta 

estes dados no sentido de produzir relatórios com informações de custos a todos os 

níveis da administração. Através destes relatórios é possível saber se o preço de 

venda se sobrepõe sobre os gastos que a empresa obteve em determinado período. 

A Contabilidade de Custos é regida por alguns Princípios Contábeis, como 

destaca CREPALDI (2010, p. 12, 13 e 14): 

REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL - Os Ativos são registrados pelo 

valor de entrada (valor da nota fiscal ou custo de produção). 

REALIZAÇÃO- O lucro só é reconhecido quando da realização da receita, 

ou seja, quando da entrega do produto ao cliente. 

COMPETÊNCIA E CONFRONTAÇÃO - Pela competência, as receitas e 
despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que 
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento. Pela confrontação, as 
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despesas são especificadamente às receitas e são contabilizadas no 
momento da realização das receitas. 

CONSISTÊNCIA - Entre vários critérios que existem para se fazer o registro 
contábil, a empresa deve escolher um deles e adotá-lo de forma 
consistente, não podendo mudá-lo em cada período.   

PRUDÊNCIA - Na dúvida em como proceder a um lançamento contábil, 
devemos ser cautelosos. [...] encarado à luz da vocação de resguardo, 
cuidado e neutralidade que a Contabilidade precisa ter [...] 

OBJETIVIDADE - Os itens considerados de pequeno valor(irrelevantes) não 

devem consumir muitos recursos da empresa para sua apuração. 

 

Portanto, a Contabilidade de Custos surgiu com o início da industrialização, 

buscando obter um maior controle dos estoques e promover auxilio na tomada de 

decisão. Com o passar dos anos, esta foi se aperfeiçoando e produzindo relatórios 

mais complexos a fim de gerar informações mais relevantes para a administração.  

A Contabilidade de Custos possui duas funções relevantes: o auxilio ao 

controle e ajuda às tomadas de decisões. MARTINS (2010, p. 21 e 22) elucida que: 

No que diz respeito ao Controle, sua mais importante missão é fornecer 
dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de 
previsão e, num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o 
efetivamente para comparação com os valores anteriormente definidos. 

No que tange à Decisão, seu papel reveste-se de suma importância, pois 
consiste na alimentação de informações sobre os valores relevantes que 
dizem respeito às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de 
introdução ou corte de produtos, administração de preços de venda, opção 
de compras ou produção, etc. 

 

É importante ressaltar que um bom sistema de custos, auxilia a organização a 

obter informações relevantes para se manter no mercado. CREPALDI (2010, p.02) 

alega que um eficiente sistema de custos permite a empresa o estabelecimento de 

padrões, de modo a acompanhar os gastos efetivamente incorridos e compará-los 

com valores definidos anteriormente, estabelecer preços de vendas compatíveis 

com o mercado, conhecer a margem de lucro que cada produto oferece, decidir 

sobre possíveis cortes, opção de comprar ou fabricar; reduzir custos; determinar o 

Ponto Equilíbrio, além de avaliar o desempenho da produção. 

Para se montar um bom sistema de custo, primeiramente é importante 

distinguir algumas de suas terminologias. MARTINS (2009, p. 24 e 25) as descreve 

como: 

GASTOS- Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 
financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por 
entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro) 

DESEMBOLSO- Pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. 
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INVESTIMENTO- Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuro(s) período(s). 

CUSTO- Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros 

bens ou serviços. 

DESPESA- Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a 
obtenção de receitas. 

PERDA- Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária. 

 

Os custos são classificados em custo direto, indireto, fixo e variável. Como 

serão apresentados no quadro abaixo, conforme salienta Ribeiro (2013): 

Custo Direto Custo Indireto Custo Fixo Custo Variável 

Suas quantidades 

e seus valores 

podem ser 

facilmente 

identificados em 

relação a cada 

produto fabricado. 

São de difícil 

identificação em 

relação aos 

produtos. 

São aqueles que 

permanecem 

estáveis 

independentemente 

de alterações no 

volume da 

produção. 

São aqueles que 

variam em 

decorrência do 

volume da 

produção. 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2013, p.36 e 37) 

 

O bom entendimento das terminologias é essencial para se escolher o sistema 

de custo a ser utilizado pela empresa. Tendo em vista aplicação incorreta destes, 

afeta diretamente no custo final do produto. 

 

Dentre as ferramentas que a Contabilidade de Custos possui, podemos 

destacar os métodos de Custeio, que segundo CREPALDI (2010, pág. 228) “é o 

método usado para a apropriação de custos”. Para se escolher o sistema correto 

CREPALDI (2010, pág. 229) destaca que este deve ser condizente com as 

características operacionais da empresa e suas necessidades gerenciais, e também 

levar em conta o “custo-benefício” resultante do sistema adotado. Diante dos 

métodos existentes, abordaremos sobre o Custeio Variável como ferramenta 

gerencial. 

2.2 – Custeio Variável 
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De acordo com Ribeiro (2013, p. 52) este sistema considera como Custo de 

Fabricação somente os Custos Diretos ou Variáveis, já os Custos Indiretos, integram 

o resultado juntamente com as despesas. 

Ponte et al (1999, p. 11) elucida que:  

Custeio Variável não é aceito no Brasil, pela Lei nº 6.404/76 ( Lei das 
Sociedades Anônimas), pelo Imposto de Renda e nem pelas Auditorias 
Externas, bem como por um considerável número de contadores, pois fere 
alguns dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos, principalmente o do 
Confronto das Despesas com as Receitas. 

FURTADO (2015, p. 05) salienta que como os custos fixos são tratados como 

despesas, este método é utilizado para eliminar distorções na apuração dos custos, 

derivados de problemas com rateios. 

Segundo MARTINS (2003, p. 145):  

Do ponto de vista decisorial, verificamos que o Custeio Variável tem 
condições de propiciar muito mais rapidamente informações vitais à 
empresa; também o resultado medido dentro do seu critério parece ser mais 
informativo à administração, por abandonar os custos fixos e tratá-los 
contabilmente como se fossem despesas, já que são quase sempre 
repetitivos e independentes dos diversos produtos e unidades. 

SILVA (2010 p. 89) corrobora com as ideias do autor supracitado ressaltando 

que o Custeio Variável também é conhecido como Custeio Direto, consiste em 

alocar ao custo dos produtos apenas os custos variáveis. Os custos fixos, por 

ocorrerem independentemente de produção, não são considerados custos de 

produção, mas como despesas e são descarregados diretamente no resultado do 

exercício. 

Deste modo no Custeio Variável são considerados custos de produção 

somente os custos variáveis, os fixos são considerados despesas e não são 

atribuídos ao custo final do produto. Através da adoção deste método, pode-se 

encontrar o custo individual do produto, e utilizar técnicas para formação de preço. 

2.3 – Formação do Preço de Venda 

O preço de venda tornou-se um fator relevante para aumentar a 

competitividade entre as empresas. Conforme ressalta HOFFMAN, (2004) “o preço 

de venda é uma variável dependente de fatores de mercado, fornecedores, 

capacidade produtiva, custos, ponto de equilíbrio, marketing, dentre outros”.  
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Devido a este fato, é necessário que a alta administração tenha atenção em 

relação ao processo de determinação de preços de venda, devido a importância que 

o assunto representa, em termos de obtenção de resultado, grau de retorno do 

investimento, fatia de mercado desejada e demais fatores, esclarece VIEIRA (2013 

p. 82). 

Para PEREIRA (2000 p.10): 

Acredita-se que as micros e pequenas empresas são as mais carentes de 
suportes e subsídios em relação a formação do preço de venda em virtude 
muitas vezes da pouca ou nenhuma capacidade técnica de seus dirigentes 
aliada a falta de um suporte e auxílio mais especializado nesta área. 

 

LUNKES (2003 p.51) elucida que existem vários métodos e estratégias para a 

formação do preço de venda, no entanto o mais utilizado é a apuração dos custos 

dos produtos ou serviços. Para ele, o preço exerce grande influência na decisão de 

compra e dentre os métodos deve-se escolher aquele que consiga conciliar 

crescimento nas vendas com lucratividade.  

Deste modo, as organizações têm adotado estratégias, auxiliadas pelos 

métodos de custeio, para chegar no que se pode denominar preço ideal de venda, 

definido por SOUZA (2007) “aquele que cobre os custos do produto ou serviço e 

ainda proporciona o retorno desejado pela empresa, sendo assim ela avalia se seu 

preço ideal de venda é compatível com aquele vigente no mercado”.   

Abaixo discorreremos sobre o índice Mark-Up. 

2.4 Mark-Up 

Nota-se que a grande maioria das empresas estipulam seus preços com base 

na concorrência. Neste sentido o Mark-up busca reduzir este aspecto utilizado por 

tais empresas. 

Souza (2007 p.02) conceitua como: “um índice aplicado sobre o custo de um 

bem ou serviço para formação do preço de venda.” 

Para se encontrar o preço de venda ideal, é necessário que o mesmo cubra 

todos os custos, despesas e que traga o retorno desejável. Este índice tem 

finalidade de cobrir as seguintes contas, conforme VIEIRA (2013, p. 89) explana: 
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Quadro 1: Contas encobertas pelo índice Mark-up 

Impostos 

sobre venda 

Taxas 

variáveis 

sobre vendas 

Despesas 

administrativas 

fixas 

Despesas de 

vendas fixas; 

Custos 

indiretos de 

produção 

fixos 

Margem de 

lucro 

Fonte: Adaptado de VIEIRA (2013, p.89) 

Segundo MEDEIROS et al (aput Carvalho 1998) afirma que é uma forma 

eficiente de alocação dos recursos fixos e do lucro, uma vez que margem fixa incide 

sobre o custo variável, proporcionando o preço final de venda. 

O seguinte tópico trata-se da metodologia, ou seja, diligências estabelecidas 

para realização deste artigo acadêmico. 

 

3. METODOLOGIA 

Em relação a abordagem esta pode ser classificada como qualitativa, que para 

Raupp et al (Acesso em: 27/05/2017) “concebem-se análises mais profundas em 

relação fenômeno que está sendo estudado. A abordagem qualitativa visa destacar 

características não observadas por meio de um estudo quantitativo, haja vista a 

superficialidade deste último.” 

Quanto aos fins esta se classifica como descritiva, que segundo GIL (1999, p. 

28), tem como principal objetivo descrever características de determinada população 

ou fenômeno, e uma de suas características predominantes está na utilização 

técnicas padronizadas de coletas de dados.  

Quanto aos meios, a pesquisa será um estudo de caso, que Yin aput GIL 

(2008, p. 58) define como “é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual 

dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de 

evidência.” Será feito um estudo de caso na empresa X, onde serão utilizados dados 

de custos variáveis de determinado período, os quais serão empregados para o 

cálculo do Custeio Variável. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

O presente estudo foi realizado em uma padaria, situada na cidade de 

Andrelândia, no interior de Minas Gerais. Por solicitação do proprietário, sua 

identificação foi mantida em sigilo. 

5.1 Identificação da empresa 

A empresa objeto desse estudo é uma padaria de pequeno porte, criada em 

1999, que atualmente conta com a participação de 3 funcionários. Esta teve 

crescimento moderado, porém, principalmente nos últimos meses, com a instalação 

de algumas empresas vindas de outros estados, teve um aumento relativo em suas 

vendas. 

A empresa está instalada estrategicamente em um ponto comercial de grande 

movimento de pessoas e deseja satisfazer a demanda por meio de produtos 

diferenciados e de qualidade, e também por um atendimento especial, de modo que 

os clientes se sintam satisfeitos. 

5.2 Estrutura Organizacional 

O quadro funcional é composto pelo proprietário, responsável pela 

administração da empresa, uma padeira e uma ajudante de padeiro, responsáveis 

pela produção do produto. 

Em relação à venda dos produtos fabricados, temos uma balconista. A 

empresa não possui uma auxiliar de serviços gerais, cada funcionário é responsável 

pela limpeza de seu setor. 

5.3 Proposta de um Sistema de Custo 

Será proposto no planejamento da empresa X, um sistema de custos que 

atenda às necessidades gerenciais da empresa, para esta foi escolhido o método 

Custeio Variável. Através dele será possível encontrar o preço de venda correto, 

utilizando o método Mark-up e compará-lo com o preço praticado. Sendo possível 

verificar se o preço utilizado pela empresa está de acordo com o método indicado.  

5.2.1 Estrutura dos Produtos 

Dentre os produtos que a empresa fabrica, um dos mais vendidos é o pão 

francês, por este motivo, o mesmo foi escolhido para o estudo e proposta do 

Sistema de Custo. 
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Na tabela 1 foram relacionados os produtos utilizados para a produção da massa do 

Pão Francês. 

TABELA 01: Estrutura Massa Pão Francês 

Ingredientes Quantidade Custo Unitário Custo Total 

Pré-Mistura para 
pão francês 

25 kg R$ 45,80/Pct 
25Kg 

R$ 45,80 

Fermento 
Biológico 

750 g R$ 38,00/Kg R$ 28,50 

Valor Total da massa pão francês( Rendimento 600 pães) R$ 74,30 

Valor Unitário da massa pão francês =R$ 0,12 
Fonte: Dados fornecidos pelo proprietário (2017) 

Na tabela 01 podemos visualizar o total da receita do pão, o quanto se gasta 

para uma massa base de aproximadamente 25,750 Kg e que rende 600 pães de 50 

grs. Assim consideramos que o custo total de 25,750 Kg do pão francês é de R$ 

74,30, portanto o custo unitário de cada pão será R$0,12. 

5.2.2 Custos das embalagens 

No caso do produto em análise, a única embalagem necessária são sacolinhas 

de plástico. Na Tabela 02, estão serão apresentados os custos com a embalagem. 

TABELA 02: Custo Unitário das Embalagens 

Produto Embalagem Preço Total Preço Unitário 

Sacolinha 38 x 48 Milheiro R$32,00 R$0,03 

 

5.2.3 Custos com o Pessoal 

Além da matéria-prima e embalagem, outro gasto para a fabricação do produto, 

podemos destacar a mão de obra direta, esta composta por uma padeira e uma 

ajudante de padeira, as mesmas são responsáveis pela produção do Pão Francês. 

TABELA 03: Folha de Pagamento MOD (mão de obra direta) 

Salário Padeira / Ajudante de Padeiro 

Qtd de funcionários 2 

Salário Unitário R$ 1.119,00 / R$ 997,00 

Total Salário R$ 2.116,00 

(+) Provisões  

Férias + 1/3 R$ 235,11  

13º Salário R$ 176,33 

FGTS s/ Salário R$ 169,28  
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FGTS s/ Férias R$ 18,80 

FGTS 13º Salário R$ 14,10 

Custo Total MOD / Mês R$ 2729,62 
Fonte: Dados fornecidos pelo proprietário (2017) 

Na Tabela 03, foi feito o cálculo mensal dos gastos referentes à mão de obra 

direta e as provisões também mensais como férias+1/3, 13 Salário, FGTS s/salário, 

FGTS s/ férias, FGTS s/ 13° Salário, referente às duas funcionárias. 

A Tabela 04 refere-se a uma jornada de trabalho de 08:00 às 11:00 e de 12:00 

às 16:20, de segunda a sábado, 220 horas trabalhadas no mês e multiplicando por 2 

funcionárias,resulta um total de 440 horas. 

TABELA 04 – Custo MOD/Horas 

Custo da Hora X Funcionários 

Total Custo MOD Horas Trabalhadas Custo da Hora 

R$ 2729,62 440 R$6,20 

 

Portanto o valor total do custo da mão de obra direta das 2 funcionárias é de 

R$2729,62 dividido pelas horas trabalhadas, encontra-se um custo da hora de 

R$6,20. 

QUADRO 1- Ordem de Produção do Pão Francês 

Qtd Produto    

600 Pão Francês    

Qtd Material Unidade Custo Unitário Valor Parcial 

600 Massa UM R$0,12 R$74,30 

600 Embalagem UM R$0,03 R$18,00 

Custo Total Material R$92,30 

 MÃO DE OBRA DIRETA 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Produto Horas 

Trabalhadas 

Valor/Hora Valor Parcial 

Pão francês 4:00 R$ 6,20 24,80 
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 O Quadro 1 destaca custo total de material para a fabricação de 600 pães, que 

é a soma da massa mais a embalagem utilizada, perfazendo um total de R$92,30. E 

também o valor parcial da mão de obra direta, que é a multiplicação das horas 

trabalhadas pelo valor da hora, resultando assim no valor de R$24,80. 

5.3 CUSTEIO VARIÁVEL 

 Quadro 2: Custo Total Variável Unitário (Quantidade 600 pães) 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

O Quadro 2 indica o custo total variável unitário, que se deu por meio da soma 

do material R$92,30 mais a mão de obra direta R$24,80, resultando no custo 

primário de R$117,10. Deste total foi dividido pela quantidade de 600 pães, 

considerando assim o custo unitário variável de R$0,19. 

 

5.4 Custos Indiretos de Fabricação 

São aqueles classificados de forma indireta no processo de produção, ou seja, 

não fazem parte fisicamente do processo de transformação do produto, salienta 

PADOVEZE (2006, p.15) 

TABELA 10 – Custos Indiretos de Fabricação 

Custo Indireto de Fabricação 

Energia Elétrica R$ 1.236,55 

Água R$ 347,58 

Gás R$ 600,00 

Material de Limpeza R$ 380,00 

Total R$2.564,13 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

5.3.1 Formação do Preço de Venda 

Material Mão de Obra 
Direta 

Custo 
Primário 

Custo 
Variável 
Unitário 

R$92,30 R$24,80 R$117,10 R$0,19 
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O processo de formação do preço de venda é muito importante para empresa, 

pois através dele é possível cobrir os gastos para a fabricação de determinado 

produto e ainda obter o lucro desejado. 

 O Mark-up trata-se de um índice aplicado sobre o custo de um produto, que 

resulta na formação do preço de venda, como será demonstrado na tabela a seguir: 

TABELA 04: Definição de Mark-up 

Vendas do Mês 09/2017 R$9850,00 100% 

Imposto R$394,00 4% 

Custo Fixo Mês R$2564,13 26,03% 

Lucro (desejado)  30% 

 

Na tabela 04, estão apresentados os custos que a empresa obteve durante o 

mês de Setembro/2017, as vendas representam 100% bem como a incidência de 

4% de imposto sobre as vendas do mês referente ao regime tributário do Simples 

Nacional, o percentual do custo fixo foi encontrado através da divisão dos custos 

fixos pelas vendas realizadas nesse mês, multiplicado por 100. O proprietário da 

empresa deseja obter um lucro de 30% sobre a venda de seus produtos. 

5.3.2 Mark-up Multiplicador 

Para se calcular o Mark-up utilizamos a seguinte fórmula:  

100/Percentual de Vendas (100%) menos (%) de impostos, menos (%) dos 

Custos Fixos, menos (%) do lucro desejado. Conforme tabela 05. 

TABELA 05: Equação do Mark-up multiplicador 

100/(100-4-26,03-30)=2,50 

 

Por meio do cálculo Mark-up é possível definir o preço correto de venda, 

aquela que cobre os custos e ainda retorna o lucro desejado. Possibilitando assim 

que gestor evite que colocar preços com base na concorrência, e utilize o preço que 

seja mais condizente com seus custos. 

QUADRO 03: Formula do Preço de Venda 

Pão Francês 

PV= CV X Mark-up 
multiplicador 
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PV= R$0,19 X 2,50 

PV= R$0,47 unidade 
 

Para se encontrar o preço de venda por meio do método Mark-up, foi 

multiplicado o custo total unitário pelo índice encontrado na tabela 05. O resultado 

obtido foi de R$ 0,47. 

5.3.3 Relação de Vendas de Setembro 

Para melhor visualizar a diferença entre o preço praticado e o preço sugerido 

pelo método Mark-up, este será demonstrado por meio da tabela 06.   

No mês de Setembro/2017 foram produzidas 6000 unidades de Pão Francês, 

conforme tabela abaixo: 

TABELA 06: Relação das Vendas de Setembro 

VENDAS PELO PREÇO PRATICADO 

Produto Qtd Produzida Preço Venda Total 

Pão Francês 6000 R$0,50 R$3000,00 
Fonte: Dados de Pesquisa (2017) 

A receita obtida com o preço praticado pela empresa representa um total de 

R$3000,00, este resultado foi obtido por meio da multiplicação do total de pães 

produzidos pelo preço de venda unitário de cada pão. 

TABELA 07: Relação de Vendas Setembro 

VENDAS PELO PREÇO MARK – UP 

Produto Qtd Produzida Preço Venda Total 

Pão Francês 6000 R$0,47 R$2820,00 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017) 

A receita obtida com o preço Mark-up representa um total de R$2820,00, 

chegou-se a esse resultado por meio da multiplicação da quantidade produzida pelo 

preço de venda sugerido pelo índice Mark-up. 

Deste modo foi possível observar que a diferença pelo preço praticado e o 

índice Mark-up é R$180,00, ou seja, o preço praticado pela empresa está condizente 

com o proposto pelo método Mark-up. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, a competitividade é um elemento que se não bem trabalhado e 

dado à importância devida, pode retirar uma empresa do mercado. Com isso, o 

desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a adoção de 

um método de custeio pode auxiliar o gestor na tomada de decisão. 

O trabalho teve por finalidade analisar a metodologia de apuração de custos e 

buscar a implantação de um método de custeio eficaz, voltado para a tomada de 

decisões, em uma padaria X na cidade de Andrelândia/MG. 

Para a otimização da análise, optou-se por trabalhar com o método de custeio 

variável, que proporciona informações bastante relevantes para uma tomada de 

decisão. 

Cabe ressaltar que o custeio variável não é aceito no Brasil, pois fere alguns 

dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos, porém o resultado das informações 

obtidas segundo sua metodologia auxilia o gestor nas tomadas de decisão, em 

especial custo do produto e o preço de venda, ou seja, deve ser utilizada como 

apoio, ferramenta gerencial. Houve uma grande participação do proprietário, o qual 

nos forneceu todos os dados necessários para a montagem do estudo de caso. 

Verificou-se através do estudo que a Contabilidade, em especial de Custos, foi-

se transformando durante o tempo e produzindo relatórios cada vez mais complexos 

a fim de auxiliar na administração. Constatou-se também que um bom método de 

custeamento é essencial para manter a competitividade de uma empresa, pois além 

de contribuir para melhor formação do resultado, permite uma maior exatidão e 

confiabilidade na apuração dos resultados. 

Por meio deste trabalho, o proprietário obteve informações relevantes sobre o 

processo de produção e que fazem toda a diferença para formação do preço. Por 

meio dessas informações, ele pode observar se a organização poderia mudar em 

algum aspecto. Além disso, evidenciou-se que se a empresa em questão utiliza-se o 

método Custeio Variável e aplicação do índice Mark-up, o preço sugerido seria de 

R$0,47, porém o preço de venda praticado pela empresa é de R$0,50, o qual o 

proprietário estabeleceu devido à concorrência, estando assim por coincidência de 

acordo com o sistema proposto.  

Portanto, através desse estudo de caso, foi possível ao gestor avaliar a 

estrutura dos custos de seus produtos e o preço de venda praticado, no caso do 
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produto Pão Francês o preço estava de acordo, mais o mesmo deveria utilizar o 

método nos demais produtos, a fim de estabelecer o preço correto e aumentar sua 

lucratividade. 
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