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RESUMO 

 

A contabilidade de custos é de grande importância para as organizações, pois é a 

área da contabilidade que coleta, registra, analisa e evidencia dados relacionados 

aos processos produtivos ou de serviços prestados, transformando em informações 

precisas e confiáveis para o gerenciamento, controle e para o processo de tomada 

de decisão. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo levantar os custos 

de uma empresa prestadora de serviços. Sua administração é familiar, atualmente 

não utiliza das ferramentas contábeis para controle e formação do preço do serviço 

prestado para serrarias da região na afiação de serras. O objetivo da pesquisa é 

responder a pergunta: Como a utilização da Contabilidade de Custos pode auxiliar 

uma empresa prestadora de serviços na identificação, mensuração e controle de 

seus custos? A motivação e justificativa para o desenvolvimento de tal tema foi a 

constatação da necessidade da empresa em conhecer os custos de seus serviços, a 

margem de contribuição e o seu ponto de equilíbrio, visto que as empresas 

prestadoras de serviços têm certa carência quando se trata de gestão de custos. Foi 

então realizada a coleta de dados, os gastos e despesas foram classificados, 

tornando assim possível encontrar a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio 

de tal atividade. Esse estudo contribui para a empresa prestadora de serviço 

visualizar como pode ser simples e prático a implantação de um sistema de custos 

para controle e adequação de seus preços e rentabilidade.  

 

Palavras-chave: Contabilidade; custos; serviços. 



 

ABSTRACT 

 

Cost accounting is of great importance to organizations, as it is the area of 

accounting that collects, records, analyzes and evidences data related to the 

production processes or services rendered, turning it into accurate and reliable 

information for management, control and decision making process. Given this, the 

present work aims to raise the costs of a service company. Its administration is 

familiar, currently does not use the accounting tools to control and price formation of 

sawmills in the region. The purpose of the research is to answer the question: How 

can the use of Cost Accounting help a service company in identifying, measuring and 

controlling its costs? The motivation and justification for the development of this 

theme was the realization of the necessity of the company to know the costs of its 

services, the contribution margin and its equilibrium point, since the service 

companies have some need when it comes to Costs management. Data were then 

collected, expenses and expenses were classified, thus making it possible to find the 

contribution margin and breakeven point of such activity. This study helps the service 

company to visualize how simple and practical it can be to implement a cost system 

to control and adjust its prices and profitability. 

 

Keywords: Accounting; costs; services. 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

 

Figura 1: Contabilidade de custos como processador de informações .......... 21 

Figura 2: Apropriação dos custos diretos e indiretos aos produtos ............... 22 

Figura 3: Custo Variável em função do nível de atividade ............................. 24 

Figura 4: Custo fixo em função do nível de atividade .................................... 25 

Figura 5: Classificação dos custos ................................................................ 26 

Figura 6: Classificação dos gastos ................................................................ 28 

Figura 7: Custeio por absorção ...................................................................... 31 

Figura 8: Exemplo de custeio variável ........................................................... 32 

Figura 9: Máquina para serra fita ................................................................... 43 

Figura 10:  Máquina para travar serra fita ...................................................... 43 

Figura 11: Máquinas para afiar cabeçotes de plainas moldureiras ................ 44 

Figura 12: Máquina para afiar serra circular .................................................. 44 

Figura 13: Lixadeira para afiar facas ............................................................. 45 

Figura 14: Máquina para emendar corrente de motosserra ........................... 46 

Figura 15: Máquina para afiar corrente de motosserra .................................. 47 

Figura 16: Máquina para afiar facas .............................................................. 48 

Figura 17: Planilha em Excel para controle de contas a pagar ...................... 59 

Figura 18: Planilha em Excel para controle de contas a receber ................... 59 

Figura 19: Agenda do sócio proprietário ........................................................ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS  

 

Gráfico 1: Gastos Fixos Mensais ................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Gasto Fixo Mensal ......................................................................... 49 

Tabela 2: Mão de Obra Direta ........................................................................ 51 

Tabela 3: Custo Hora - Mão de Obra Direta ................................................... 52 

Tabela 4: Custo Total de Mão de Obra Direta ................................................ 52 

Tabela 5: Gastos Fixos Mensais Indiretos ..................................................... 53 

Tabela 6: Formação Preço de Venda ............................................................ 54 

Tabela 7: Custo Total de Mão de Obra Direta ................................................ 55 

Tabela 8: Preço de Venda .............................................................................. 55 

Tabela 9: Margem de Contribuição ................................................................ 56 

Tabela 10: Ponto de Equilíbrio ....................................................................... 57 

Tabela 11: Margem de Segurança ................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CPV – Custos dos Produtos Vendidos 

CMV – Custos das Mercadorias Vendidas 

CSP – Custos dos Serviços Prestados 

DV – Despesa Variável 

CDF – Custo e Despesa Fixa 

CIF – Custo Indireto Fixo 

MC – Margem de Contribuição 

MCT – Margem de Contribuição Total do Produto 

RL – Receita Liquida 

CV – Custo Variável 

DV – Despesa Variável 

PV – Preço de Venda 

DVC – Despesa Variável Direta 

CVD – Custo Variável Direto 

PEC – Ponto de Equilíbrio Contábil 

PEF – Ponto de Equilíbrio Financeiro 

PEE – Ponto de Equilíbrio Econômico 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

RESUMO .................................................................................................................... 7 

ABSTRACT ................................................................................................................ 8 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA .............................................................................. 15 

1.2 PROBLEMA ......................................................................................................... 17 

1.3 JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 17 

1.4 OBJETIVOS ........................................................................................................ 19 

1.4.1 Objetivo geral ................................................................................................. 19 

1.4.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 19 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................... 20 

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS .......................................................................... 20 

2.1.1 Custos Diretos e Indiretos ............................................................................. 22 

2.1.2 Custos Variáveis e Fixos ............................................................................... 23 

2.1.3 Relação Entre Custos Variáveis, Diretos e Fixos Indiretos ........................ 25 

2.1.4 Sistema de Acumulação de Custos .............................................................. 26 

2.2 GASTOS E SUA CLASSIFICAÇÃO .................................................................... 27 

2.3 MÉTODOS DE CUSTEIO ................................................................................... 29 

2.3.1  Custeio por Absorção ................................................................................... 29 

2.3.2  Custeio variável ............................................................................................. 31 

2.3.3  Custeio Baseado em Atividades (ABC) ....................................................... 33 

2.3.4  Margem de Contribuição .............................................................................. 34 

2.4  FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA ............................................................... 35 

2.5  MARK-UP ........................................................................................................... 36 

2.6  PONTO DE EQUILÍBRIO ................................................................................... 37 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 39 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA ................................................................................ 39 

3.2 TIPO DE PESQUISA ........................................................................................... 39 

3.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO .......................................................................... 40 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS ................................ 40 



 

3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS ................................................. 41 

4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ............................ 42 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ................................................................... 42 

4.2 CLASSIFICAÇÃO E COLETA DOS CUSTOS E DESPESAS ............................. 49 

4.3 AVALIAÇÃO DA MÃO DE OBRA DIRETA .......................................................... 51 

4.4 ELABORAR MÉTODO DE CUSTEIO PARA GASTOS INDIRETOS .................. 52 

4.5 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA ................................................................ 54 

4.6 ELABORAR CONTROLES GERENCIAIS PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS ...... 56 

4.6.1 Margem de Contribuição ............................................................................... 56 

4.6.2 Ponto de Equilíbrio......................................................................................... 57 

4.6.3 Margem de Segurança ................................................................................... 57 

4.6.4 Planilha para o controle de receitas e despesas ......................................... 58 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 61 

REFERÊNCIAS......................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Sabe-se da dificuldade de sobrevivência vivida pelas empresas, 

principalmente aquelas de pequeno porte, o mercado seleciona as empresas mais 

competentes, em um ambiente no qual as mudanças são rápidas e constantes, para 

sobreviver e prosperar as empresas precisam apresentar um desempenho eficaz. 

(CORONADO, 2012). 

Mediante as mudanças do cenário dos negócios nos últimos tempos, isso 

favoreceu os consumidores, que se viram diante de preços menores, qualidade mais 

alta e maior leque de opções. Todavia, do ponto de vista empresarial, houve a 

necessidade de adequação a esse novo cenário, fazendo com que o controle e o 

gerenciamento de gastos e custos ganhassem maior importância (GARRISON; 

NOREEN, 2001). 

A contabilidade de custos é uma das formas de aplicar a contabilidade 

gerencial, pois dispõe de ferramentas que auxiliam no processo de tomada de 

decisão. Martins (2003) afirma que a contabilidade de custos surgiu tendo por 

objetivo inicial resolver os problemas de mensuração dos estoques e dos resultados. 

Porém, com o decorrer do tempo, esta passou a ser uma importante forma de auxílio 

na gestão empresarial.  

Este trabalho tem por objetivo identificar os custos na prestação de serviço e 

sugerir à empresa em estudo a melhor aplicabilidade.  

Padoveze (2003, p. 365-366) define serviço como o conjunto de atividades 

que se desenvolvem principalmente nos centros urbanos e que diferem das 

atividades industriais e agropecuárias. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Atualmente, com a globalização, vive-se em uma sociedade 

predominantemente de serviços, em que a contabilidade de custos é fundamental 

para garantir diferenciais, em um ambiente competitivo e dinâmico (VEIGA; 

SANTOS, 2016). 
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Os gestores das empresas precisam de ferramentas que lhes garantam maior 

agilidade e eficiência no processo de tomada de decisões para manter seus 

produtos no mercado, trabalhando de forma flexível, de modo, a saber, quando 

devem ser mais agressivos a fim de conquistar maior fatia do mercado ou, ao 

contrário, quando devem retrair-se para garantir resultados. Uma das ferramentas 

que lhes proporciona essa flexibilidade é um bom sistema de custos, pois é através 

dele que os gestores poderão decidir sobre as ações em relação aos seus produtos 

ou serviços prestados no mercado (CORONADO, 2012). 

A contabilidade de custos é direcionada para a análise dos gastos realizados 

pelas entidades durante suas atividades operacionais, contribuindo na tomada de 

decisões, envolvendo as opções de produção, formação de preço e alternativas 

entre produção própria e terceirizada. Ela contribui na determinação do lucro, 

processando as informações contábeis e possibilitam ainda, dados sobre a 

rentabilidade e desempenho de diversas atividades da entidade, auxiliando no 

planejamento e controle e no desenvolvimento das operações (VEIGA; SANTOS, 

2016).  

Segundo Carvalho et al. (2013), a crescente demanda fez com que as 

organizações produtivas dos diversos campos de atuação começassem a investir 

numa oferta variada de serviços. Assim, a concorrência passou a exigir qualidade na 

prestação de serviços, e o mercado passou a buscar serviços diferenciados, onde os 

usuários requerem o que melhor se ajusta a suas necessidades e expectativas. 

A gestão eficaz de custos possibilita atitudes e procedimentos tempestivos, 

ligados ao cotidiano das empresas, pois muitas vezes não se dá a devida atenção a 

pequenas despesas e pequenos gastos que, somados, poderão se constituir em 

materialidade significativa, pode-se afirmar que as entidades cometem equívocos, os 

quais podem gerar custos desnecessários (VEIGA; SANTOS, 2016). 

O sucesso de uma pequena ou média empresa está́ na importância dada as 

informações contábeis e aos controles de custos, que, quando utilizadas no 

ambiente interno, visa demonstrar os custos sobre produtos, clientes, serviços 

prestados, processos e outros dados de interesse dos gestores, oferecendo suporte 

ao controle das operações para planejar o futuro (CORONADO, 2012). 
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1.2 PROBLEMA  

 

É difícil encontrar material que aborde custos voltados à prestação de 

serviços, pois a origem da contabilidade de custos é a indústria, além de serem 

produtos tangíveis, portanto, mais fáceis de mensurar. Atualmente, com a 

globalização, vive-se em uma sociedade predominantemente de serviços, em que a 

contabilidade de custos é fundamental para garantir diferenciais, em um ambiente 

competitivo e dinâmico. Observa-se que toda empresa tem serviços prestados 

agregados, ainda que seja uma indústria ou comércio (VEIGA; SANTOS, 2016). 

Martins (2003) afirma que a contabilidade de custos surgiu tendo por objetivo 

inicial resolver os problemas de mensuração dos estoques e dos resultados. Porém, 

com o decorrer do tempo, esta passou a ser encarada como forma de auxílio à 

missão gerencial e tomada de decisão. 

A empresa em estudo nesse trabalho de conclusão de curso atua na 

prestação de serviços para serrarias da região na afiação de serras, não possui 

nenhum tipo de estoque. Peças e acessórios para manutenção das máquinas são 

adquiridos conforme a necessidade. Dessa forma, o presente estudo tem como meta 

implantar um sistema de custos para fins gerenciais, pois a empresa não possui 

nenhum tipo de controle e desconhece as terminologias e a metodologia da 

Contabilidade de Custos e os benefícios proporcionados por essa ferramenta. 

Com base na delimitação do tema de pesquisa, a questão é: Como a 

utilização da Contabilidade de Custos pode auxiliar uma empresa prestadora de 

serviços na identificação, mensuração e controle de seus custos? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Em um mercado altamente competitivo, saber desenvolver uma boa 

administração é fator determinante para o sucesso da empresa. Sendo assim, não 

se pode recusar um bom plano para os cálculos de custos, pois eles são 

ferramentas auxiliares para uma boa administração e lucratividade (MEGLIORINI, 

2002).  

De acordo com Martins (1998), a contabilidade de custos tem três funções 

relevantes: o auxílio ao planejamento, ao controle e a ajuda às tomadas de 
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decisões. No que diz respeito ao planejamento e controle, sua mais importante 

missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras 

formas de previsão e, num estágio seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido 

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 valores relevantes que dizem respeito às consequências de curto 

e longo prazo. 

Muitos empreendedores iniciantes, com o objetivo de conquistar clientes, 

tendem a precificar de forma errônea. Alguns, por sua vez, quantificam mal seus 

custos ou despesas e ofertam serviços, principalmente para empresas, e depois têm 

dificuldades para a entrega dos seus serviços e produtos por falta de caixa. Outros 

desejam cobrar o que o mercado suportar e perdem mercado, incentivando a 

concorrência. Por esses motivos, conhecer os custos, despesas e os limites 

financeiros, precificando de forma adequada e em conformidade ao perfil da 

instituição, são fundamentais para o sucesso do negócio (VEIGA, SANTOS, 2016). 

Os ambientes altamente competitivos estão mostrando inúmeros exemplos 
de insucesso de empresas por incapacidade de compatibilizarem seus 
custos com as tendências e as oscilações de preços (SOUZA, 2011, p. 
248). 

A análise gerencial de custos é de suma importância para a tomada de 

decisão, pois consiste em elaborar um planejamento estratégico de custos diante 

dos recursos disponíveis, objetivando a maximização dos resultados. É importante 

destacar que o final do século XX e o início do século XXI, por sua vez, são 

marcados por serviços prestados pelas empresas, havendo urgência no 

desenvolvimento de métodos e técnicas de análise de custos (VEIGA, SANTOS, 

2016). 

A utilização do ferramental de custos para fins legais e fiscais tem sua 

importância justificada, pois os usuários externos das demonstrações contábeis 

fornecedores, credores, acionistas, governo, investidores necessitam de 

informações exatas, segundo os princípios fundamentais de contabilidade. Mas a 

grande utilização de custos realmente está́ no escopo gerencial, em que os 

administradores da empresa, necessitam de uma variedade muito grande de 

informações para o processo geral de tomada de decisão (PADOVEZE 2013) 
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Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na 

maioria dos mercados, sejam industriais, comerciais ou prestação de serviços, os 

custos tornam-se altamente relevantes quando da tomada de decisões, isto ocorre 

pois, devido à alta competição existente, as empresas já não podem mais definir 

seus preços apenas de acordo com os custos incorridos, mas com base nos preços 

praticados no mercado em que atuam (MARTINS 2018). 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Utilizar a contabilidade de custos para auxiliar uma empresa prestadora de 

serviços no controle e tomada de decisão. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar a empresa em estudo 

Classificar e coletar os custos e despesas mensais. 

Avaliar mão de obra direta 

Elaborar método de custeio para gastos indiretos 

Formar preço de venda 

Elaborar controles gerenciais para gestão da empresa 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as fontes teóricas que descrevem as 

principais abordagens envolvidas na pesquisa, como as definições referentes a 

contabilidade de custos, as terminologias e a classificação dos custos, além dos 

métodos de custeio e o custo padrão. 

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

A contabilidade de custos surgiu com o aparecimento das empresas 

industriais (Revolução Industrial) com o intuito de determinar os custos dos produtos 

fabricados. Antes disso, os artigos normalmente eram produzidos por artesãos que, 

via de regra, não constituía pessoas jurídicas, e praticamente só existiam empresas 

comerciais, as quais utilizavam a contabilidade financeira basicamente para a 

avaliação do patrimônio e apuração do resultado do período. O resultado era obtido 

subtraindo-se o custo dos produtos (mercadorias) vendidos da receita obtida pela 

empresa. Desse lucro (bruto), ainda eram deduzidas as despesas incorridas para o 

funcionamento da empresa (BÓRNIA, 2010). 

A visão gerencial dos custos completa-se no momento em que visualizamos 

custos na empresa e/ou instituição como um centro processador de informações, 

que recebe (ou obtém) dados, acumula-os de forma organizada, analisa-os, 

interpreta-os, produzindo informações de custos para diversos níveis gerenciais 

(LEONE 2012). 

Segundo Leone (2012), a contabilidade de custos se assemelha a um centro 

processador de informações, que obtém e acumulam dados, de forma organizada e, 

em seguida, analisa e interpreta fornecendo informações para tomada de decisões. 

Na maioria das empresas, os preços de venda, são formados antecipadamente. Faz 

parte integrante de preço, a parcela do lucro. Se não houver controle dos custos e 

do volume realizado, essa parcela poderá ser absorvida, podendo os negócios 

realizados gerar prejuízos. 

Leone exemplifica a contabilidade de custos como processador de 

informações, conforme Figura 1. 
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INFORMAÇÕES CONTABILIDADE 

DE CUSTOS 

 

Figura 1 - Contabilidade de custos como processador de informações 

Fonte: Adaptado de Leone (2012, p;21) 

 

Qualquer atividade que manipule valores e volumes necessita de controle de 

custo, que nada mais é do que a verdadeira contabilidade. A pequena, a média e a 

grande empresa necessitam de controle e análise de custos, pois não basta controle 

sem a respectiva análise, a fim de se concluir e avaliar o desempenho como 

subsídio para novas decisões (SANTOS, 2017). 

Uma característica fundamental das empresas de serviços é que elas não têm 

estoques de seus produtos finais, os serviços executados se caracterizam por ser 

produzidos e vendidos ao mesmo tempo. Como é comum que vários tipos de 

serviços exijam a utilização de insumos de materiais, a composição do custo inclui 

os insumos de materiais, além dos demais necessários para a execução dos 

serviços, como mão de obra, gastos gerais e depreciação dos equipamentos e bens 

utilizados (PADOVEZE, 2013). 

Segundo Bórnia (2010, p. 40), “nas empresas prestadoras de serviços são 

avaliados os custos de material e custo da mão de obra aplicada nos serviços, além 

dos custos indiretos apropriados aos serviços”. O custo da mão de obra direta 

corresponde aos salários dos funcionários acrescidos dos encargos sociais e 

trabalhistas.  

A empresa deve calcular o custo de seu serviço para se certificar de que o 

mesmo não ultrapasse o resultante da subtração entre preço de venda e o lucro 

(MEGLIORINI, 2012). 

 

 

 

                                           

                                                 

  

FEEDBACK 

DADOS 
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2.1.1 Custos Diretos e Indiretos 

 

A classificação mais antiga e mais utilizada é em relação ao objeto de custo, 

ou seja, classificação dos custos como diretos e indiretos em relação ao produto ou 

serviço que está sendo produzido e fornecido pela empresa (PADOVEZE, 2013). 

Beulke (2012) conceitua custos diretos aqueles que devem ser identificados 

diretamente em cada unidade vendida. Dando exemplo dos custos relativos à 

aquisição da mercadoria ou relativos ao emprego de material direto no 

processamento industrial dos bens.  

Padoveze (2013) define como custos indiretos aqueles 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, 

esses gastos serão distribuídos por meio de critérios (rateio, alocação, apropriação). 

Souza e Clemente (2011) exemplificam e diferenciam os custos diretos dos 

custos indiretos, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 - Apropriação dos custos diretos e indiretos aos produtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Souza e Clemente (2011, p; 29) 

 

Os custos indiretos compreendem os materiais indiretos, a mão de obra 

indireta e outros custos indiretos, como aluguel e equipamentos, depreciação de 

equipamentos e manutenção. Para apropriar os custos indiretos, as empresas 
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podem dividir seus departamentos em auxiliares e produtivos e, depois, aplicar os 

conceitos de apropriação (BÓRNIA, 2010). 

2.1.2 Custos Variáveis e Fixos 

Os custos diretos e indiretos podem ser classificados em fixos e variáveis 

quando tomamos como referencial seu comportamento em relação ao volume de 

produção (ou venda). É importante esta classificação para que possamos adicionar 

aos custos uma variável independente, ou seja, propósitos de previsões, e o 

processo de tomada de decisão para possíveis novos cursos de ação (PADOVEZE, 

2013). 

De acordo com Souza e Clemente (2011), todos os custos que variam 

proporcionalmente com relação ao volume produzido podem ser classificados como 

variáveis. Incluindo nesta categoria, os materiais diretos, materiais auxiliares e 

insumos do processo produtivo.  

Rocha e Martins (2015) complementam que essa variabilidade dos custos se 

refere a sua dimensão física, quantitativa, e que a variação em termos monetários é 

consequência. Ou seja, não necessariamente a variação monetária é afetada pela 

variação de consumo.  

Os principais custos variáveis são os materiais diretos, ou seja, que fazem 

parte da estrutura do produto é direto aos produtos e variáveis em relação à 

quantidade produzida. Temos uma série de materiais auxiliares, que também são 

variáveis e diretos aos produtos, pois, em cada quantidade produzida, haverá́ o 

consumo desses materiais (PADOVEZE, 2013). 

Padoveze (2013) a análise comportamental de custos, separando-os em 

custos fixos e variáveis, possibilita uma expansão de possibilidades de análise dos 

gastos e das receitas da empresa, em relação aos volumes produzidos ou vendidos, 

determinando pontos importantes para fundamentar futuras decisões de aumento ou 

diminuição dos volumes de produção, corte ou manutenção de produtos existentes, 

mudanças no mix de produção, incorporação de novos produtos ou de quantidades 

adicionais. 

  Pode-se ter uma visão melhor sobre os custos variáveis em função do nível 

de atividade através da Figura 3. 
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Figura 3 - Custo Variável em função do nível de atividade 

 

$                                                                     CUSTO VARIÁVEL TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                NÍVEL DE ATIVIDADE 

Fonte: Adaptado de Souza e Clemente (2011, p; 29) 

 

Um custo é considerado fixo quando seu valor não se altera com as 

mudanças, para mais ou para menos, do volume produzido ou vendido dos produtos 

finais (PADOVEZE, 2013). 

Souza e Clemente (2011) consideram custos fixos todos os custos que 

oneram a empresa independentemente do volume produzido. Esses custos são 

necessários para manter o nível de atividade da empresa.  

Rocha e Martins (2015) complementam que o fato de determinado custo ser 

fixo não quer dizer que serão sempre os mesmos valores, eles ainda podem variar 

seus valores, mas sem relação direta com o volume de produção. A rigor os custos 

fixos existem em todas as áreas das organizações, são gastos necessários ao 

funcionamento da estrutura e a sua ocorrência está mais atrelada a um período de 

tempo do que ao volume de vendas. São exemplos de gastos fixos: o aluguel, a 

depreciação, entre outros. 

Martins (2003) afirma que os valores dos custos fixos independem de 

aumentos ou diminuições do volume elaborado de produtos, sob a ótica da 

contabilidade tradicional de custos, a tendência seria utilizar plenamente todos os 

recursos para reduzir ao máximo o custo unitário, pela maior diluição dos custos 

fixos, para sobreviver nesse mercado cada vez mais competitivo, a empresa precisa 

perseguir e alcançar altos níveis de qualidade, eficiência e produtividade, eliminando 

desperdícios e reduzindo custos. 
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A Figura 4 demonstra os custos fixos em função do nível de atividades. 

 

Figura 4 - Custo fixo em função do nível de atividade 

 

$                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           NÍVEL DE ATIVIDADE 

Fonte: Adaptado de Souza e Clemente (2011, p; 29) 

 

Apesar da possibilidade de classificarmos uma série de gastos como custos 

fixos, é importante ressaltar que qualquer custo é sujeito a mudanças. Mas os custos 

que tendem a se manter constantes nas alterações do volume das atividades 

operacionais são considerados fixos. De modo geral, são custos e despesas 

necessários para manter um nível mínimo de atividade operacional, tais custos 

podem aumentar ou diminuir em virtude da capacidade ou do intervalo de produção. 

Assim, os custos são fixos dentro de um intervalo relevante de produção ou de 

venda e podem variar se os aumentos ou diminuições de volume forem significativos 

(PADOVEZE, 2013). 

2.1.3 Relação Entre Custos Variáveis, Diretos e Fixos Indiretos 

 

Analisando as classificações dos custos, Rocha e Martins (2015) afirmam que 

se um custo é direto em relação às unidades produzidas, ele é variável em relação 

ao volume de produção. Os autores ainda complementam dizendo que se um 

elemento de custo é indireto em relação às unidades produzidas e aos produtos, 

então ele é fixo em relação ao seu volume de produção.   
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A Figura 5 demonstra a classificação dos custos. 

 

Figura 5 - Classificação dos custos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fontoura (2013, p; 21) 

 

A separação dos custos em fixos e variáveis é o fundamento do que se 

denomina custos para a tomada de decisões, fornecendo muitos subsídios 

importantes para as decisões da empresa (BÓRNIA, 2010). 

2.1.4 Sistema de Acumulação de Custos 

 

Sistema de acumulação de custos, segundo Leone (2012), refere-se ao 

conjunto de componentes administrativos, de registros, de fluxos, de procedimentos 

e de critérios que agem e interagem de modo coordenado para atingir o custeio da 

produção. Os custos podem ser acumulados por Ordem de Produção e ou por 

Processo. É comum que empresas adotem os dois sistemas simultaneamente, caso 

a empresa busque saber certas informações diferenciadas.  

A expressão sistema de acumulação de custos diz respeito à definição da 
“entidade” que a empresa considera mais relevante custear antes de chegar 
ao custo dos produtos e das unidades produzidas, tendo em vista as 
características do seu sistema de produção, suas práticas de vendas e seu 
modelo de gestão, (ROCHA; MARTINS, 2015, p. 46). 
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No sistema de acumulação de custos por ordem de produção, Rocha e 

Martins (2015) enfatizam que a principal entidade objeto de custeio são as ordens de 

produção. Neste caso, o processo começa com a encomenda dos produtos pelo 

cliente, ou seja, com a ordem de produção. O produto não é em série e geralmente é 

personalizado para cada cliente. 

Os custos são debitados, elemento a elemento (material, mão de obra etc.), 
às ordens de produção ou de serviço, durante todo o tempo de sua 
execução. A principal informação gerencial não é o custo de cada fase do 
processo produtivo nem dos períodos de tempo (embora isso também seja 
muito importante), mas sim o custo de cada ordem de produção ou de 
serviço (ROCHA e MARTINS, 2015, p. 46). 

Leone (2012) ainda afirma que empresas que têm esta forma de produção 

(por encomenda), muitas vezes empregam toda a empresa para essa produção 

específica. Para Leone (2012), o objetivo deste sistema é o produto ou serviço. Este 

sistema tem por finalidade coletar, trabalhar e fornecer informações da ordem de 

produção. 

No sistema de acumulação de custos por processo, as principais entidades 

objeto de custeio são as etapas do processo produtivo. Para Rocha e Martins (2015) 

os custos são debitados, elemento a elemento (material, mão de obra etc.), a fases, 

departamentos, processos ou centros de custos, durante o transcorrer do tempo, e 

totalizados, geralmente, ao fim de cada mês. A principal informação gerencial não é 

o custo de cada ordem de produção (embora isso também possa ser importante), 

mas de cada fase do processo produtivo por período de tempo, e o custo médio 

unitário dos produtos. 

Seguindo a mesma linha pensamento, Leone (2012) aponta que o objetivo 

deste sistema de custeio é o processo fabril. Neste sistema não há o pedido do 

cliente, os produtos são padrões e fabricados continuamente, gerando estoque para 

venda posterior. 

2.2 GASTOS E SUA CLASSIFICAÇÃO 

 

Primeiramente, deve-se entender o que é gasto. Bórnia (2010) define gasto 

como o valor dos insumos adquiridos pela empresa, independentemente de terem 

sido utilizados ou não. 
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Para Padoveze (2013) gastos são todas as ocorrências de pagamentos ou de 

recebimentos de ativos, custos ou despesas. Significam receber os serviços e os 

produtos para consumo em todo o processo operacional, bem como os pagamentos 

efetuados e os recebimentos de ativos. Como se pode verificar, gastos são 

ocorrências de grande abrangência e generalização. Utilizamos, então, a palavra 

gastos, quando queremos nos referir genericamente a custos, despesas ou 

investimentos.  

A figura 6 representa a classificação dos custos. 

 

Figura 6 - Classificação dos gastos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Martins (2010, p;41) 

 

Segundo Padoveze (2003) investimento são os gastos em ativos que serão 

imobilizados, que se dão em dão em função da vida util ou beneficios futuros. 

Martins (2003) admite que o custo é um gasto; porém, afirma que é o 

momento da utilização dos fatores de produção que o difere dos demais gastos, 

baseado nisso, custos seriam materiais diretos ou indiretos (consumidos na 

produção), mão de obra direta e indireta de fabricação ou execução do serviço, e os 

demais gastos diretos e indiretos de fabricação.  

Dutra (2003) define despesa como gasto consumido em função das receitas 

obtidas, mas não ligadas à produção, é muito seletiva, ou seja, o conceito de custo 

está excluído, de certa forma, por eliminação. Isso representa a não abrangência de 

custo em todo o seu potencial, a relação desse tipo de gasto com a produção passa 

a ser tipicamente industrial e na execução do serviço, especificamente. Entretanto, 

pode-se apurar o custo comercial, custo de transporte, custo de seguro, custo 

bancário e demais atividades. 

INVESTIMENTO PERDA DESPERDÍCIO DESPESA CUSTO 

GASTOS 
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Para Fontoura (2013), perdas são bens ou serviços consumidos de forma 

anormal e involuntária. 

Wernk (2003) diz que desperdício são custos e despesas utilizadas de forma 

não eficiente, ou seja, em todas as atividades que agregam valor e resultam em 

gasto de tempo, dinheiro e recursos. 

Morante (2009) define de forma bem simples a diferença entre custo e 

despesa, dizendo que “custo é o gasto para se colocar o produto na prateleira, 

despesa é o gasto para se levar o produto até o cliente final”. 

2.3 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

É oportuno destacar o que diz Padoveze (2012): “Os métodos de custeio 

representam o processo de identificar o custo unitário de um produto ou serviço ou 

de todos os produtos e serviços de uma empresa, partindo do total dos custos 

diretos e indiretos”. 

O estudo e a prática dos diferentes métodos de custeio referem-se às várias 
alternativas possíveis de decisão sobre quais elementos de custos devem 
ou não ser computados na mensuração do custo dos produtos individuais, 
considerando--se a natureza e o comportamento daqueles elementos em 
relação às oscilações do volume de produção, ou seja, custos fixos ou 
variáveis; ( ROCHA; MARTINS, 2015, p. 45). 

Os principais métodos de custeio são o por Absorção, o Variável ou Direto e o 

por Atividades (ABC). Estes métodos diferenciam-se no comportamento dos custos 

que devem ser considerados na sua apuração (ROCHA; MARTINS, 2015). 

Pode-se dizer que método de custeio é a forma que os custos serão levados 

aos produtos. É o método de custeio que determina quais custos serão 

considerados no inventário e no resultado (COSTA, 2009, p. 100). 

2.3.1  Custeio por Absorção 

 

No custeio por absorção integral, ou total, a totalidade dos custos (fixos e 

variáveis) é distribuída aos produtos. Esse sistema relaciona-se principalmente com 

a avaliação de estoques, ou seja, com o uso da contabilidade de custos como 
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apêndice da contabilidade financeira, a qual se presta para gerar informações para 

usuários externos à empresa. Assim, podemos simplificadamente identificar esse 

princípio com o atendimento das exigências da contabilidade financeira para a 

avaliação de estoques. Muitas vezes, entretanto, suas informações são, também, 

utilizadas com fins gerenciais (BÓRNIA, 2010). 

Custeio por Absorção é o gênero de custeio que atribui custos fixos aos pro- 
dutos. [...] É denominado Custeio por Absorção porquê, sob a sua ótica, o 
custo dos bens e serviços produzidos deve absorver, além dos custos 
variáveis, também os fixos, e até – no limite – os gastos fixos de 
administração geral. Portanto, todos os métodos de custeio que atribuem 
custos fixos aos produtos pertencem a este gênero denominado Custeio por 
Absorção (ROCHA; MARTINS, 2015, p. 85). 

No custeio por absorção ideal, todos os custos (fixos e variáveis) também são 

computados como custos dos produtos. Porém, custos relacionados com insumos 

usados de forma não eficiente (desperdícios) não são distribuídos aos produtos. O 

custeio por absorção ideal adapta-se particularmente ao auxílio do controle de 

custos e apoio ao processo de melhoria contínua da empresa. A importância do 

custeio por absorção ideal e sua relação com a empresa moderna será ressaltada 

na próxima seção (BÓRNIA, 2010) 

Sobre os centros de custos, Souza e Clemente (2011) comentam que: 

A segmentação do processo de produção em Centros de Custos permite a 
coleta de informações úteis para monitorar cada fase em termos de volume 
(eficiência); tempo produtivo (ociosidade); recursos consumidos (custo/hora 
do centro produtivo); desperdício; retrabalho; refugos etc. (SOUZA; 
CLEMENTE, 2011, p. 80).  

De acordo com Martins (2015), os centros de custos de apoio são aqueles 

nos quais as atividades são realizadas para prestar serviços a outros centros de 

custos. Em geral, as empresas mesmo que utilizando muitos centros de custos 

acabam alocando-os aos produtos por meio de uma quantidade reduzida de bases 

de rateio, geralmente relacionadas ao volume de produção: horas de máquina, horas 

de mão de obra, volume de produção etc.  

Porém, essa segregação em centro de custos não é obrigatória: 

O Custeio por Absorção pode ser operacionalizado sem a utilização de 
centros de custos; o sistema de alocação de custos item a item é trabalhoso 
apenas na fase de modelagem, mas não oferece dificuldades de 
processamento (ROCHA; MARTINS, 2015, p. 91). 
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Souza e Clemente (2011) exemplificam o custeio por absorção conforme 

Figura 7. 

Figura 7- Custeio por absorção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Souza e Clemente (2011, p; 57) 

 

O custeio por absorção, que é o mais utilizado por ser o critério fiscal e legal 

em praticamente todo o mundo, incorpora os custos fixos e indiretos industriais (mão 

de obra direta, despesas gerais e depreciações) aos produtos, traduzindo esses 

gastos em custo unitário por meio de procedimentos de rateio das despesas e 

alocação aos diversos produtos e serviços (PADOVEZE, 2013). 

2.3.2  Custeio Variável 

 

No custeio variável, ou direto, apenas os custos variáveis são relacionados 

aos produtos, sendo os custos fixos considerados como custos do período. 

Entendendo os princípios de custeio como filosofias intimamente ligadas aos 

objetivos do sistema de custos, podemos dizer que o custeio variável está 

relacionado principalmente com a utilização de custos para o apoio a decisões de 

curto prazo, quando os custos variáveis se tornam relevantes e os custos fixos, não. 

Podemos visualizar o modelo do custeio variável imaginando a empresa como se 

fosse uma máquina. Para essa máquina funcionar no período considerado, é 

necessário cobrir os custos fixos, independentemente do que for produzido 

(BÓRNIA, 2010). 
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Segundo Fontoura (2013), o método de custeio variável aplica diretamente o 

princípio de que só os custos variáveis devem ser imputados aos produtos. Todos os 

demais custos indiretos devem ser tratados como despesas de período. Esse 

método de custeio é utilizado em conjunto com outros métodos por grandes 

empresas para realizar análises de custo, volume, lucro e planejamento de preços 

em alguns mercados atrapalhando empresas menores, atuando assim com guerrilha 

de preços por períodos planejados. 

Rocha e Martins (2015) complementam ainda, que, no custeio variável, a 

medida ou parâmetro para expressar o valor do resultado individual de cada produto 

denomina-se margem de contribuição. Essa margem mostra a contribuição de cada 

produto para a cobertura dos custos e despesas fixas da empresa, conforme se 

demonstrado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Exemplo de custeio variável 

 

Fonte: Adaptado de Rocha e Martins (2015, p; 65) 

 

Sobre custeio variável, Rocha e Martins (2015, p. 59) complementam como a 

apropriação de custos aos bens e serviços produzidos se processa sempre por meio 

de mensuração direta, não se admite, aqui, a figura do rateio. Sob esta ótica, todos 

os custos fixos, diretos ou indiretos em relação aos produtos, isto é, identificáveis ou 
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não com determinados produtos, são debitados ao resultado do período em que são 

incorridos. Só são atribuídos aos estoques os custos diretos em relação às unidades 

produzidas, isto é, os variáveis. 

2.3.3  Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

 

O custeio ABC preocupa-se exclusivamente com os custos indiretos ou fixos, 

objetivando identificar, primeiro, os elementos causadores de seu consumo e, 

apenas posteriormente, promover a alocação aos produtos. Como os custos 

variáveis e diretos já estão alocados corretamente, não há necessidade de 

tratamento diferenciado para esses elementos de custos (PADOVEZE, 2013). 

O princípio básico do ABC é que os recursos das empresas são 
consumidos pelas atividades que elas executam para a fabricação de seus 
produtos. Assim, o controle do consumo dos recursos da empresa implica, 
necessariamente, controle das atividades por ela executadas. Conhecendo 
se as atividades que uma empresa executa, o custo dos produtos por ela 
fabricados será igual ao custo das atividades necessárias à produção. 
(SOUZA; CLEMENTE, 2011, p. 228). 

Fontoura (2013) analisa que esse método visa alocar os custos indiretos 

através de direcionadores de custos, que como o nome diz, direcionam os custos às 

atividades de processos produtivos ou auxiliares a produção, sendo então 

destinados diretamente aos produtos, ou serviços.  

Conforme Souza e Clemente (2011), o custeio ABC entende o negócio como 

um conjunto de processos, cada processo envolvendo uma série de atividades. 

Neste método o objeto passa a ser a atividade, pois são estas que consomem 

recursos, separando a informação de custos por atividades e não mais produtos. 

O foco do controle de custos está nas atividades, com o objetivo de reduzir 
ou eliminar as que não agregam valor aos produtos. Assim, pode-se dizer 
que o Custeio ABC é um método de análise e gerenciamento de custos que 
busca rastrear os gastos de uma empresa pelo monitoramento, em termos 
de consumo de recursos, das múltiplas atividades executadas (SOUZA; 
CLEMENTE, 2011, p. 229). 

Ainda estes autores (2011) resumem o que seria os quatro estágios do 

sistema ABC. Sendo primeiramente feito um rateio dos Custos Indiretos de 

Fabricação (CIF) da estrutura aos processos; em seguida feito um rateio dos CIFs 
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dos processos às atividades que o compõem; depois atribuindo, segundo taxa de 

incidência, dos custos das atividades aos produtos; e por fim, é adicionado os custos 

diretos aos custos das atividades e cálculo do custo total e custo unitário de cada 

produto. 

2.3.4  Margem de Contribuição 

 

A margem de contribuição é o montante da receita diminuído dos custos 

variáveis. A margem de contribuição unitária é o preço de venda menos os custos 

variáveis unitários do produto (BÓRNIA, 2010) 

Representa o lucro variável. É a diferença entre o preço de venda unitário e 

os custos e as despesas variáveis por unidade de produto ou serviço. Significa que, 

a cada unidade vendida, a empresa lucrará determinado valor, multiplicado pelo total 

vendido, teremos a margem de contribuição total (PADOVEZE, 2013). 

Wernke (2003) define Margem de Contribuição (MC) como o valor resultante 

da venda de uma unidade, após deduzidos os custos e despesas variáveis 

associados ao produto comercializado.  

 Rocha e Martins (2015) complementam que a Margem de Contribuição 

designa o valor resultante da venda de uma unidade após ser deduzido, do preço de 

venda respectivo, os custos e despesas variáveis associados ao produto 

comercializado. Cuja formula, de acordo com esses autores (2015, p. 66) é a 

seguinte: 

 

MCT= RL-CV-DV, em que: 

MCT: MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL DE UM PRODUTO 

RL: RECEITA LÍQUIDA DO PRODUTO 

CV: CUSTO VARIÁVEL TOTAL DO PRODUTO 

DV: DESPESA VARIÁVEL TOTAL DO PRODUTO 

 

Essa margem mostra o valor do excesso de receita líquida de cada produto 

em relação aos seus custos e despesas variáveis, ou seja, a contribuição de cada 

um deles para a cobertura dos custos e despesas fixas da empresa (ROCHA e 

MARTINS, 2015, p. 66).  
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De acordo com Fontoura (2013), Margem de Contribuição é o valor que 

recupera os outros custos fixos dentro de uma escala planejada. Pode ser 

conceituada como o valor (em R$) que cada unidade comercializada contribui para, 

inicialmente, pagar os gastos fixos mensais da empresa e, posteriormente, gerar o 

lucro do período. Fontoura (2013, p. 66) destaca outro método de cálculo para a 

Margem de Contribuição: 

 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO-MC= PV-DVD-CVD onde: 

MC: MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

PV: PREÇO DE VENDA 

DVC: DESPESA VARIÁVEL DIRETA 

CVD: CUSTO VARIÁVEL DIRETO 

 

Souza e Clemente (2011) complementam dizendo que a Margem de 

Contribuição Bruta Unitária pode ser interpretada como o quanto cada unidade de 

produto contribui para o resultado operacional da empresa antes da dedução dos 

custos fixos. Citam ainda que a Margem de Contribuição Líquida é o conceito mais 

relevante para o custeio variável pois enquanto se concretizam pelo ato de produzir, 

a margem só se concretiza pelo ato da venda, logo, se não existirem vendas, não 

existirá margem e isso posiciona as vendas como o fator gerador de riqueza para a 

empresa. 

2.4  FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 

O preço de venda assim formado é um preço parâmetro. A partir dele, a 

empresa fará estudos de mercado para determinar o melhor preço a ser praticado 

em relação a todos os produtos e serviços, de forma a alcançar a rentabilidade do 

investimento (PADOVEZE, 2013). 

Para Santos (2013), destacam-se duas análises a serem feitas com relação à 

formação de preço de venda: a primeira refere-se que o preço de venda é definido 

pelo mercado, ou a empresa adéqua seus custos e processos ou fica fora do 

mercado; a segunda refere-se à correta exploração e filosofia de custos adotada 

pela empresa, devendo apropriar os custos da forma mais justa possível.  
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Cogan (2013) diferencia algumas formas de formação de preços baseadas 

nos custos. Todas têm como base os custos dos produtos, porém diferenciam-se na 

aplicação da margem de lucro, o método baseado no custo pleno, aplica a margem 

de lucro sobre o custo de produção e despesas; o método baseado no custo 

marginal é apurado a partir do custeio variável, mais indicado para avaliar se o 

pedido de venda é válido quando a empresa está ociosa, pois ele indica a 

contribuição total da venda, principalmente quando o cliente procura por um preço 

menor do que o ofertado; e o método baseado no retorno sobre o capital investido, 

que busca o preço de venda com relação ao capital investido e retorno desejado.  

Deste modo, para fixar o preço de venda de um produto, o empresário leva 

em conta o custo de fabricação dos produtos que acontece na área de produção, as 

despesas administrativas, comerciais e financeiras que ocorre nas áreas 

administrativa e comercial, além da margem de lucro (RIBEIRO, 2014). 

2.5  MARK-UP 

 

Para Cogan (2013), o Mark-up é um índice utilizado para formação de preço 

de venda aplicado sobre o custo. Este índice cobre os impostos e taxas aplicadas 

sobre as vendas, as despesas administrativas fixas, as despesas de vendas fixas, 

os custos indiretos fixos de fabricação e o lucro. 

Fontoura (2013) complementa que, independentemente do método de custeio 

utilizado, pode-se usar o Mark-up para formação de preços dos produtos. E 

continua: 

O índice serve para calcular o preço de venda, e cobre os custos de 
vendas, como impostos e taxas e margem de contribuição (% para 
cobertura dos custos fixos + % lucro desejado). O índice mark-up denomina-
se índice multiplicador em função de que ele multiplica o custo de 
fabricação para formar o PVI, ou preço de venda ideal. Então preço é 
calculado da seguinte forma: índice mark-up × custo fabricação = PVI 
(FONTOURA, 2013, p. 131). 

Traduzindo em uma formula matemática, Fontoura (2013, p. 131) propõe a 

seguinte fórmula: 
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MARK-UP=                           100 

{100 - (Σ custos proporcionais + Σ margem de contribuição)} 

 

Contribuindo com o conceito de Mark-up, Souza e Clemente (2011) citam a 

simplicidade e prática do uso do Mark-up, que consiste em adicionar ao custo 

unitário as porcentagens relativas aos itens a serem incluídos no preço. Sendo estes 

itens: os custos, despesas, impostos e a margem de lucro.  

A fórmula para determinação do preço sob Mark-up é, de acordo com Souza 

e Clemente (2011, p. 257):                                            

2.6  PONTO DE EQUILÍBRIO   

 

De acordo com Crepaldi (2004), quando as receitas totais são iguais aos 

custos e despesas totais, a empresa está no ponto de equilíbrio, logo, não obtém 

lucro ou prejuízo. A finalidade do ponto de equilíbrio é apresentar a quantidade 

mínima a ser vendida para não se ter lucro ou prejuízo.   

De acordo com Bernardi (2004), existem três tipos de pontos de equilíbrio, 

que são: contábil (PEC), financeiro (PEF) e econômico (PEE), conforme Quadro 1. 

 

 

 

 

                                               P=               P 

l-(i+d+D+F+L) 

 

P – Preço de venda 

p – custo de aquisição 

i – soma das alíquotas dos impostos que incidem sobre a venda 

d – percentual de despesas variáveis 

D – percentual de despesas fixas 

F – percentual de custos fixos 

L – percentual de lucro por unidade vendida 



38 

 

 

Quadro 1 -  Fórmulas do ponto de equilíbrio. 

PEC       CUSTOS FIXOS + DESPESAS FIXAS 

       MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

PEE CUSTOS FIXOS+DESPESAS FIXAS+REMUNERAÇÃO DO CAPITAL  

    MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

PEF          CUSTOS FIXOS + DESPESAS FIXAS - PREVISÕES 

              MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

Fonte: Adaptado de Bernardi (2004) 

 

A diferença fundamental entre os três pontos de equilíbrio são os custos e 

despesas fixas a serem considerados em cada caso. No ponto de equilíbrio contábil, 

são levados em conta todos os custos e despesas contábeis relacionados com o 

funcionamento da empresa. Já para o ponto de equilíbrio econômico, são também 

imputados nos custos e despesas fixos considerados todos os custos de 

oportunidade referentes ao capital próprio, ao possível aluguel das edificações (caso 

a empresa seja a proprietária), e outros do gênero. No caso do ponto de equilíbrio 

financeiro, os custos considerados são apenas os custos desembolsados, que 

realmente oneram financeiramente a empresa (BÓRNIA 2010). 

O ponto de equilibrio econômico apresenta a quantidade mínima a ser 

vendida para não ter prejuízo, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Ponto de equilíbrio 

PE                                                                            RECEITA   LUCRO 

$                                                                      

 CUSTO TOTAL 

  

 

 

   PREJUIZO 

 CUSTOS FIXOS 

  

                                                  PE QUANTIDADE  

Fonte: Adaptado de Wernek (2005, p; 119) 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram 

utilizados os procedimentos descritos nesse capítulo. 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Esse trabalho de conclusão de curso configura-se como pesquisa qualitativa e 

quantitativa, pois deve obter informações do processo para a correta identificação e 

alocação dos serviços prestados e buscar precisão dos resultados evitando 

distorção na interpretação e análise dos dados coletados.  

Matias-Pereira (2016) caracteriza que, na abordagem qualitativa, os dados 

obtidos são analisados de forma indutiva, é feita interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados, não requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

Já em relação aos objetivos, este estudo caracteriza-se como pesquisa 

descritiva. Segundo Gil (2008), as pesquisas descritivas têm como objetivo principal 

a descrição das características de determinado fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. O autor (2008) ainda salienta que as pesquisas descritivas 

podem ir além da simples identificação da existência de relações entre variáveis, 

como também podem servir para proporcionar uma nova visão ao problema.  

Diante das colocações, entende-se que as metodologias escolhidas são as 

mais adequadas para o tipo de estudo proposto. 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

Na elaboração deste trabalho foram utilizadas pesquisa exploratória em 

relação aos objetivos, segundo Gil (2010), a pesquisa exploratória tem como 

propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses. 



40 

 

No que tange aos procedimentos, a pesquisa é caracterizada como estudo de 

caso, visto que o mesmo consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2010).   

3.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

 

O universo desta pesquisa é composto por uma empresa prestadora de 

serviços, que possui apenas um funcionário e o sócio proprietário. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Ocorreram entrevistas semiestruturadas e conversas informais com o 

proprietário da empresa. Foram utilizados documentos da empresa em estudo, 

caracterizando a pesquisa como documental. 

De acordo com May (2004, p. 149) na entrevista semiestruturada o 

entrevistado responde às perguntas dentro de sua concepção, mas, não se trata de 

deixá-lo falar livremente, o pesquisador não deve perder de vista o seu foco. 

Percebe-se que nesta técnica, o pesquisador não pode se utilizar de outros 

entrevistadores para realizar a entrevista mesmo porque, faz-se necessário um bom 

conhecimento do assunto. 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, etc. (FONSECA, 2002, p. 32) 

Levantou-se os dados da empresa objeto de pesquisa, e coletaram-se as 

informações. 
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3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

Organizou-se os dados coletados da empresa em tabelas, utilizando planilhas 

eletrônicas. E com o auxílio das planilhas foram identificados os custos da empresa 

para a formação dos preços de venda.  

Sobre a natureza da pesquisa, a mesma é qualitativa, pois os estudos 

exploratórios são em sua essência qualitativos. Para Padoveze e Freitas (2013), na 

abordagem qualitativa o ambiente natural é fonte direta para coleta de dados, 

interpretação de fenômenos e atribuição de significados. Já com relação à 

quantitativa pelo emprego de quantificação, tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas desde as 

mais simples até as mais avançadas. Ainda ressalta que as pesquisas quantitativas 

e qualitativas são complementares e igualmente importantes. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho, bem 

como suas limitações e possibilidades de ampliação. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa em estudo é uma prestadora de serviços que atua na área de 

prestação de serviços para serrarias da cidade e região no ramo de afiação de 

serras, fundada em 1999 na cidade de Fraiburgo, o sócio proprietário aprendeu o 

oficio com o tio em uma empresa onde trabalhava, vindo mais tarde a abrir sua 

própria empresa onde iniciou suas atividades na casa onde residia, a administração 

sempre foi familiar. Hoje sua sede é em um barracão alugado na Rodovia Airton 

Senna da Silva no bairro São Cristóvão, possui seis máquinas de afiação de serras 

e duas de serras para motosserras, hoje possui um funcionário aprendiz no ramo de 

afiação de serras para auxiliá-lo.  

 Atende em algumas serrarias como prestador de serviço fixo, onde possui 

contrato para prestar o serviço mensalmente fazendo o processo de ir retirar as 

serras e montar novamente após a afiação, recebendo um valor fixo mensal, atende 

também serviços esporádicos na sede da empresa.  

O prestador de serviço é quem faz a gestão da empresa, não existindo 

nenhum tipo de controle ou ferramenta contábil para lhe dar suporte nas tomadas de 

decisões ou na formação do preço do serviço prestado. 

Afiação é a operação de dar forma e perfilar arestas de ferramentas novas ou 

de restaurar o corte ou o perfil de ferramentas desgastadas pelo uso, são afiadas em 

máquinas especiais, sendo impossível afiá-las manualmente, nessas máquinas é 

possível afiar todo tipo de fresas: cilíndricas, angulares, com dentes postiços, entre 

outros. A afiação é necessária para que se mantenha um bom poder de corte do 

material e para que suas arestas ou fios cortantes fiquem simétricos em relação ao 

eixo da broca. Às vezes, é necessário afiar ferramentas de corte com três tipos de 

operações: desbaste, semi-acabamento e acabamento, utilizando-se rebolos 

diferentes em cada operação. 
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Figura 9 - Máquina para afiar serra fita 

 

Fonte: Empresa cedente 2019 

 

Figura 10 - Máquina para travar serra fita 

 

Fonte: Empresa cedente 2019 



44 

 

Figura 11 - Máquinas para afiar cabeçotes de plainas moldureiras 

 

Fonte: Empresa cedente 2019 

 

Figura 12 - Máquina para afiar serra circular 

 

Fonte: Empresa cedente 2019 
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Figura 13 - Lixadeira para afiar facas 

 

Fonte: Empresa cedente 2019 
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Figura 14 - Máquina para emendar corrente de motosserra 

 

Fonte: Empresa cedente 2019. 
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Figura 15 - Máquina para afiar corrente de motosserra 

 

Fonte: Empresa cedente 2019 

 

Figura 16 - Rebolo 
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Figura 17 - Máquina para afiar facas 

 

Fonte: Empresa cedente 2019 
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4.2 CLASSIFICAÇÃO E COLETA DOS CUSTOS E DESPESAS  

 

Para a coleta e classificação dos gastos foi realizado um acompanhamento 

trimestral juntamente com o sócio proprietário, referente aos meses de agosto, 

setembro e outubro de 2019. Através deste levantamento podemos desenvolver a 

seguinte tabela: 

 

Tabela 1- Gasto Fixo Mensal 

TABELA GASTO FIXO MENSAL TOTAL 

ÁGUA R$ 58,00 

ALUGUEL R$ 600,00 

COMBUSTÍVEL R$ 450,00 

CONTADOR R$ 260,00 

DEPRECIAÇÃO R$ 265,00 

ENERGIA ELÉTRICA R$ 270,00 

EPIS R$ 50,00 

FGTS R$ 112,00 

FGTS SOBRE 13º E FÉRIAS R$ 21,77 

LICENCIAMENTO VEÍCULO R$ 30,00 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 30,00 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 30,00 

MATERIAIS (REBOLO, LIXA, ÓLEO) R$ 435,00 

PRÓ-LABORE R$ 1.000,00 

PROVISÃO 13º SALÁRIO R$ 116,66 

PROVISÃO FÉRIAS R$ 155,56 

SALÁRIO R$ 1.400,00 

TELEFONE R$ 50,00 

TOTAL R$ 5.333,99 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 1 - Gastos Fixos Mensais 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Através deste gráfico podemos observar que os valores referentes ao salário, 

pró-labore e aluguel são os que representam os maiores gastos, juntos somam 56% 

do valor total mensal. 

Como esta organização possui apenas dois funcionários, sendo que um é o 

próprio sócio e pertence à tributação do Simples Nacional ela não tem gastos com o 

INSS da parte da empresa, pois o mesmo já está incluído no imposto do Simples 

Nacional.  
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4.3 AVALIAÇÃO DA MÃO DE OBRA DIRETA 

 

Como já se observou anteriormente a mão de obra direta refere-se à pessoa 

que trabalha diretamente com o produto ou serviço, sendo possível mensurar o 

tempo despendido e identificar quem executou o trabalho, sem a utilização de rateio. 

A empresa em análise possui apenas dois funcionários, sendo um deles o 

próprio sócio. Tendo o funcionário como salário base R$ 1.400,00, dessa forma, 

para o cálculo do custo da mão de obra somou-se o salário, o FGTS e as provisões. 

Não há benefícios oferecidos ao funcionário, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2 - Mão de Obra Direta 

Mão de Obra Direta 

Descrição Valor (R$) 

Salário  R$ 1.400,00  

FGTS  R$ 112,00  

Provisão 13º salário  R$ 116,66  

Provisão férias  R$ 155,56  

Provisão Encargos  R$ 21,77  

TOTAL  R$ 1.805,99  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme comentado a empresa conta hoje com um funcionário que trabalha 

44 horas semanais, sendo assim distribuídas: 8,75 horas de segunda a quinta feira e 

9 horas na sexta-feira. Por se tratar de uma prestadora de serviços, precisamos 

acima de tudo identificar qual é o valor de uma hora trabalhada na empresa. 

Primeiramente junto com o proprietário da empresa e por meio de um 

acompanhamento trimestral dos serviços prestados foi identificado que há utilização 

de 60% do tempo disponível para prestação. 

Dessa maneira encontramos que a empresa trabalha 26,4 horas semanais 

(44 horas semanais x 60% eficiência), ou seja, 105,6 horas mensais (26,4 horas 

semanais x 4 semanas).  
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Dividindo o custo da mão de obra direta, detalhada na tabela 2, pelas horas 

trabalhadas, obtêm-se o valor da hora trabalhada, ou seja, R$ 17,10, conforme 

tabela 3. 

 

Tabela 3 - Custo Hora - Mão de Obra Direta 

Custo Hora - Mão de Obra Direta 

Total Salário Horas/Mês Custo da Hora (R$) 

 R$ 1.805,99  105,6  R$ 17,10  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com as informações obtidas sobre o custo de mão de obra direta, a empresa 

pode elaborar melhor controle do tempo utilizado para cada serviço prestado, desta 

forma elaborando seu preço de venda e efetuando a cobrança correta do serviço 

prestado.  

Para obter-se o custo da mão de obra para cada serviço prestado, usou-se 

uma média de tempo despendido para a realização do serviço, multiplicando-o pelo 

valor da hora trabalhada, conforme tabela 4. 

 

Tabela 4 - Custo Total de Mão de Obra Direta 

Custo Total de Mão de Obra Direta  

Tempo (Hrs) Custo da Hora (R$) Custo O.S (R$) 

01:30                  R$ 17,10  R$ 25,65 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.4 ELABORAR MÉTODO DE CUSTEIO PARA GASTOS INDIRETOS 

 

Como já visto, para a apropriação dos custos indiretos é necessário à 

utilização de um método de custeio, o mesmo deve ser escolhido levando em 

consideração o tipo de empresa, suas necessidades e também o custo-benefício. 

Pelo fato de ser uma empresa de pequeno porte, optou-se por escolher o método de 

custeio por absorção, absorvendo os gastos variáveis e fixos. Dessa forma, foram 



53 

 

coletadas informações referentes aos gastos gerais, referente a um período 

trimestral do ano de 2019, conforme demonstrado na tabela 1.  

Para melhor avaliação dos gastos fixos indiretos, elaborou-se também uma 

tabela contendo todos os gastos fixos, demonstrado na tabela 5. Outra informação 

relevante para o decorrer da avaliação foi levantar o faturamento médio do período a 

qual foi apurado os gastos fixos, em conversa com o proprietário da empresa, 

apurou-se o faturamento médio mensal no valor de R$ 11.500,00. Desta forma 

concluímos a tabela dos gastos fixos indiretos determinando a porcentagem que os 

mesmos equivalem do faturamento médio da empresa. 

 

Tabela 5 - Gastos Fixos Mensais Indiretos 

TABELA GASTOS FIXOS MENSAIS INDIRETOS 

Descrição Valor ($) % s/faturamento 

ÁGUA R$ 58,00 0,50% 

ALUGUEL R$ 600,00 5,22% 

COMBUSTÍVEL R$ 450,00 3,91% 

CONTADOR R$ 260,00 2,26% 

DEPRECIAÇÃO R$ 265,00 2,30% 

ENERGIA ELÉTRICA R$ 270,00 2,35% 

EPIS R$ 50,00 0,43% 

FGTS R$ 112,00 0,97% 

FGTS SOBRE 13º E FÉRIAS R$ 21,77 0,19% 

LICENCIAMENTO VEÍCULO R$ 30,00 0,26% 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO R$ 30,00 0,26% 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 30,00 0,26% 

MATERIAS (REBOLO, LIXA, ÓLEO) R$ 435,00 3,78% 

PRÓ-LABORE R$ 1.000,00 8,70% 

PROVISÃO 13º SALÁRIO R$ 116,66 1,01% 

PROVISÃO FÉRIAS R$ 155,56 1,35% 

SALÁRIO R$ 1.400,00 12,17% 

TELEFONE R$ 50,00 0,43% 

TOTAL R$ 5.333,99 46,38% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A tabela 5 demonstra a relação dos gastos fixos mensais obtidos pela 

empresa com base em um período trimestral. Apresenta-se ainda o quanto que os 

gastos fixos representam da receita, ou seja, 46,38% 

4.5 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 

Conforme foi visto anteriormente, existem algumas formas de definir um preço 

de venda para os produtos e serviços prestados, levando em consideração os 

objetivos da organização.  Para este estudo de caso, o método de formação de 

preços, está baseado no custo. Dessa forma, utiliza-se o Mark-up, que é uma 

margem, em percentual, que é estimada para cobrir o custo do produto, para assim 

gerar o valor final para a venda. Para a formação do Mark-up, realizou-se o cálculo 

conforme tabela 6. Utilizamos como imposto o valor de 6%, pois com o a empresa se 

enquadra como Simples Nacional. Para os gastos fixos temos o mesmo valor 

encontrado na tabela 5, e em conversa com o empresário, tivemos como lucro 

desejado 20%. 

 

Tabela 6 - Formação Preço de Venda 

FORMAÇÃO PREÇO DE VENDA 

Descrição % 

Impostos 6,00 

Gastos Fixos 46,38 

Lucro 20,00 

Markup 72,38% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Desta forma encontramos o mark-up para que a empresa possa aplicar sobre 

os custos para saber exatamente o valor ideal para ser cobrado do cliente. 

Definido o mark-up para ser utilizado, elaboramos a formação do preço de 

venda de um dos serviços com maior procura na empresa, serviço de conserto de 

alternador. Realizado o acompanhamento do serviço, levantado o tempo utilizado 

para a conclusão da Ordem de Serviço e os materiais utilizados, atualizamos na 

tabela 7 com os valores do custo total. 
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Tabela 7 - Custo Total de Mão de Obra Direta 

CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA DIRETA  

Tempo (Hrs) Custo da Hora (R$) Custo mão de obra  

01:30  R$ 17,10  R$ 25,65 

Custo Total de Materiais 

Descrição Qtde Custo unitário Custo Total (R$) 

Rebolo, lixa e óleo 1       R$ 45,00 R$ 45,00 

        

Custo Total                           R$ 70,65 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para o serviço em questão, e conforme a tabela 7, o valor do custo total será 

de R$ 70,65, sendo que desse total, R$ 25,65 será de mão de obra direta, pois a 

duração do serviço foi de 1 hora e meia, sendo que para cada hora direta o custo da 

empresa será de R$ 17,10 conforme demonstrado na tabela 2 anteriormente. Já em 

relação aos materiais utilizados, os custos desses materiais foram levantados com o 

proprietário da empresa, assim obtivemos o custo total no valor de R$ 70,65. 

Como o objetivo é elaborar o preço de venda ideal, elaboramos uma planilha 

para facilitar o proprietário da empresa. 

 

Tabela 8 - Preço de Venda 

CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA DIRETA  

Tempo (Hrs) Custo da Hora (R$) Custo mão de obra  

01:30  R$ 17,10  R$ 25,65 

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS 

Descrição Qtde Custo unitário Custo Total (R$) 

Rebolo, lixa e óleo 1       R$ 45,00 R$ 45,00 

        

Custo Total                           R$ 70,65 

PREÇO DE VENDA    R$ 255,79 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O mark-up encontrado anteriormente de 72,38% foi transformado no mark-up 

divisor, utilizando a seguinte forma: mark-up divisor = 100%-72,38%,  sendo assim                                                                                                       

                                                 100 

encontramos o divisor 0,2762.        

Dividindo o custo total encontrado pelo mark-up divisor, encontramos o preço 

de venda, custo total R$ 70,65 / 0,2762 = preço de venda R$ 255,79. 

O preço de venda total para o serviço prestado de afiação de serras 

representado na tabela 8 será de R$ 255,79. 

 

4.6 ELABORAR CONTROLES GERENCIAIS PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS 

4.6.1 Margem de Contribuição 

A margem de contribuição é a porcentagem de cada real de vendas que 

sobra após a dedução dos custos e despesas variáveis, ou seja, é a diferença 

existente entre a receita de venda unitária e o custo variável unitário. Com ela 

podemos avaliar o quanto cada venda contribui para pagar os custos e despesas 

fixas. 

Na empresa em questão, utilizando como base a tabela 8, juntamente com o 

proprietário, sendo R$ 45,00 para o rebolo, lixa e o óleo. O valor de impostos é de 

6%, encontrado através do anexo do Simples Nacional que a empresa se enquadra. 

Com estes dados podemos formar a Margem de Contribuição conforme tabela 9, 

onde temos o valor de R$ 255,79 referente ao serviço prestado sendo subtraído pelo 

custo e impostos sobre as mesmas. 

 

Tabela 9 - Margem de Contribuição 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

Receita  R$ 255,79 100% 

( - ) Custos Variáveis R$ 45 17,59% 

( - ) Impostos R$ 15,34 6% 

= Margem Contribuição R$ 195,45 76,41% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.6.2 Ponto de Equilíbrio 

O ponto de equilíbrio é o indicador que mostra se a empresa está produzindo 

ou vendendo o suficiente para gerar receita que se iguale ao custo, ou seja, não se 

tem nem lucro nem prejuízo. 

Para o cálculo do Ponto de Equilíbrio utilizamos o valor total das despesas 

fixas que foi apurado na tabela 1, e dividir esse valor pelo percentual da margem de 

contribuição encontrado na tabela 9. 

 

Tabela 10 - Ponto de Equilíbrio 

PONTO DE EQUILÍBRIO  

Valor total das despesas fixas R$ 5.333,99 

(÷) % da margem de contribuição 76,41%  

= Ponto de Equilíbrio R$ 6980,74 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir da tabela 10, percebemos que para a empresa chegar ao seu ponto 

de equilíbrio, ou seja, cobrir todo seu custo fixo e variável, mas não obter nem lucro 

nem prejuízo, precisa vender um total de R$ 6980,74 de seus serviços. 

4.6.3 Margem de Segurança 

A margem de segurança representa quanto as vendas podem diminuir sem 

que a empresa tenha prejuízo. Chama-se assim porque mostra o limite que a 

empresa tem para atingir lucros após chegar ao ponto de equilíbrio. 

É necessário obter o valor da receita mensal e subtrair o ponto de equilíbrio 

encontrado na tabela 10, este resultado deverá ser dividido novamente pelo valor da 

receita mensal para chegar ao percentual que nos indicará a Margem de Segurança. 
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Tabela 11 - Margem de Segurança 

MARGEM DE SEGURANÇA  

Receita Mensal   R$ 11.500,00  

(-) Ponto de Equilíbrio - R$ 6980,74 

(÷) Receita Mensal R$ 11.500,00 

= Margem de Segurança  39,29%  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observando a tabela 11, percebemos que a empresa está trabalhando com 

uma margem de segurança de 39,29%, ou seja, pode-se diminuir o total de vendas 

ou oferta de serviços em até R$ 4519,26 sem provocar um prejuízo para empresa. 

4.6.4 Planilha para o controle de receitas e despesas 

 

As empresas que prestam serviços não empregam, de forma efetiva, um 

sistema de controle de custos, ou um sistema de controle financeiro que avalie os 

gastos totais do período. A sobrevivência, em um ambiente competitivo, apoia-se 

fortemente em processos de planejamento de suas atividades. Observa-se, então, 

que as empresas não se interessam em produzir informações de custeio de forma 

correta, como também não utilizam essas informações. 

Para um gerenciamento eficaz precisa existir controle, principalmente para 

planejar, administrar e controlar as atividades econômicas, com a implantação da 

planilha ficará mais fácil e segura a obtenção dos dados sobre entradas e saídas, 

bem como em que data foram realizadas as operações, sendo possível alcançar os 

objetivos mais rapidamente. Existem muitas vantagens de utilizar planilhas, o fato de 

ser uma ferramenta acessível, sem custo é o primeiro benefício, conforme figura 17 

e 18. 
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Figura 16- Planilha em Excel para controle de contas a pagar 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 17 - Planilha em Excel para controle de contas a receber 

 

         Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na figura 19 temos a forma como é feito o controle das receitas e despesas 

desde o seu início até os dias de hoje, com anotações a caneta das entradas e 

saídas, sem nenhuma especificação. 
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Figura 18 - Agenda do sócio proprietário 

 

Fonte: Empresa cedente 2019 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar os procedimentos 

contábeis para determinar o preço de venda do serviço prestado de uma empresa 

prestadora de serviços na área de afiação. Para tanto, pesquisou-se e foram 

explicados os principais conceitos de custos, métodos de custeio, margem de 

contribuição, ponto de equilíbrio e formação do preço de venda. 

Esta pesquisa possibilitou que a empresa estudada analisasse a forma como 

tem feito a precificação de seus serviços e pudesse então ter base para reestruturar 

seus orçamentos. Além disso, também permitiu que a empresa visualizasse todos 

seus custos e despesas de forma mais clara, deixando a possibilidade da aplicação 

do controle de contas a pagar e receber, para uma melhoria das informações.  

Para a coleta dos dados, foram realizadas visitas à empresa entrevistando 

informalmente o administrador, verificando assim todos os custos e despesas dentro 

de um período de três meses. Após a coleta de dados, foi verificada a melhor forma 

de analisar os dados coletados. Pesquisou-se então como seriam alocados os 

custos, como seria feito o custeio e o cálculo do preço de venda, optando-se assim 

pelo método de custeio por absorção. Foram calculadas também a margem de 

contribuição e o ponto de equilíbrio, para identificar se os serviços prestados 

estavam contribuindo para cobrir os custos e despesas fixas do período. 

Através dos resultados do estudo foi possível verificar que mesmo a empresa 

não tendo nenhum controle de seus gastos, a receita que é obtida contribui para o 

pagamento dos custos e despesas fixas, o preço que estava sendo praticado atinge 

o lucro desejado pelo administrador da empresa, lembrando que os serviços 

prestados estão com margem de contribuição positiva. 

Este trabalho oportunizou ao administrador da empresa obter parâmetros 

para um controle de seus custos e despesas, bem como maior confiabilidade das 

informações.  

Desta forma, comprova-se que o trabalho alcançou seus objetivos 

específicos, levantando dados de custeio aplicando o método de custeio por 

absorção e encontrando a margem de contribuição. Atingindo também seu objetivo 

geral, através de planilhas, os cálculos, métodos e procedimentos de custeio para 

obtenção do preço de venda ideal para chegar o lucro almejado pelo administrador 

de 20%. 
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Ressalta-se a importância que a empresa mantenha o controle dos dados 

apurados neste estudo. Tendo base sólida para a formação do preço de venda, 

podendo desta forma realizar análises e projeções para a tomada de decisões 

conforme a estratégia adotada.  

Toda e qualquer implantação de um processo de gestão e controle 

principalmente em micro e pequenas empresas, onde a gestão é familiar, é 

acompanhada de algumas barreiras e dificuldades. Essas dificuldades apresentam 

aspectos que merecem destaque, como por exemplo, a barreira da cultura 

organizacional, do tipo: sempre fizemos dessa forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
 
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de formação de preços: políticas, estratégias e 
fundamentos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
 
BEULKE, Rolando, BERTÓ, Dalvio José. Gestão de Custos. 2 ed. São Paulo: 
Saraiva 2012. 
 
 
BÓRNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
 
CARVALHO, Marly Monteiro de et al. Gestão de serviços: Casos Brasileiros. São 
Paulo: Atlas S.A., 2013. 
 
 
COGAN, Samuel. Custos e formação de preços: análise e prática. São Paulo: 
Atlas, 2013. 
 
 
CORONADO, Osmar. Contabilidade Gerencial Básica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
 
 
COSTA, Jose Manuel da. Contabilidade Introdutória. São Paulo: Pearson Pretince 
Hall, 2009.  
 
 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de custos. 3 ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 
 
 
DUTRA, R. G. Custos: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 
Apostila. 
 
 
FONTOURA, Fernando Batista Bandeira Da. Gestão de custos: uma visão 
integradora e prática dos métodos de custeio. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
 
GARRISON, R. L.; NOREEN, E. W. Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LTC, 
2001. 
 
 



64 

 

GIL, Antonio  Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São 
Paulo:Atlas, 2008. 
 
 
LEONE, George Guerra. Custos: planejamento, implantação e controle. 3 ed. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
 
 
MARTINS, Eliseu, Contabilidade de Custos. 6 ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
 
 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
 
MARTINS. Eliseu. Contabilidade de Custos. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2016. 
 
 
MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 
 
 
MEGLIORINI, E. Custos: análise e gestão. 3 ed. São Paulo: Pearson, 2012. 
 
 
MEGLIORINI, Evandir. Custos. São Paulo: Makron Books, 2002. 
 
 
MORANTE, Antonio Salvador, JORGE, Fauzi Timaco. Formação de preços de 
venda: preços e custos, preços e composto de marketing, preços e 
concorrência, preços e clientes. São Paulo: Atlas 2009. 
 
 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade de Custo teoria, prática, Integração com 
Sistemas de Informações (ERP) - São Paulo : Cengage Learning, 2013. 
 
 
PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica e operacional. 3. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012. 
 
 



65 

 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Curso Básico Gerencial de Custos, 1. Ed., São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2003. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custo fácil. São Paulo: Saraiva 2014. 
 
 
ROCHA, Welington, MARTINS, Eliseu. Métodos de Custeio Comparados: Custos 
e Margens Analisados sob Diferentes Perspectivas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
 
SANTOS, Joel José. Manual de contabilidade e análise de custos. 7 ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 
 
 
SANTOS, Luiz Fernando Barcellos dos. Gestão de custos: ferramentas para a 
tomada de decisões. Curitiba: Intersaberes, 2013. 
 
 
SOUZA, Alceu, CLEMENTE, Ademir. Gestão de custos: aplicações operacionais 
e estratégicas: exercícios resolvidos e propostos com utilização do Excel. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 2011. 
 
 
VEIGA, Windsor Espenser; SANTOS, Fernando de Almeida. Contabilidade de 
Custos: Gestão em Serviços, Comércio e Indústria São Paulo: Atlas, 2016. 
 
 
WERNKE, Rodney. Análise de custos e preços de venda:(ênfase em aplicações 
e casos nacionais). São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
 
WERNKE, Rodney. Gestão de custos: uma abordagem prática. 2 ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 


