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RESUMO

ALVES, Giselle. Formação do preço de venda dos produtos industrializados: um estudo de
caso na empresa AB Plast. 2005. Ciências Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis.

0 presente trabalho "Formação do preço de venda dos produtos industrializados: Um estudo de
caso na empresa AB Plast" desenvolvido em quatro capítulos, trata da compreensão de alguns
dos conceitos de custos e métodos de formação de preço de venda. 0 objetivo geral deste
trabalho consiste na análise dos componentes da formação do preço de venda dos produtos
industrializados, através de um caso pratico na empresa AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.
Será evidenciado o método de custeio utilizado pela empresa, assim como suas vantagens e
desvantagens com o intuito de contribuir com informações que auxiliem o gerenciamento
empresarial. Para o desenvolvimento de tal proposta, a metodologia usada foi o estudo de caso.
Na revisão bibliográfica, enfocou-se, inicialmente, o histórico, conceitualização de terminologias
e classificação de custos, onde foram evidenciados os métodos de formação de preço de venda,
entre eles, o método de formação de prep de venda baseado no custo pleno, no custo de
transformação, no custo marginal, no retomo sobre o capital investido e o custo padrão. Logo no
estudo de caso, contemplou-se as características da empresa, o organograma, os procedimentos
de fabricação do produto e os componentes utilizados pela empresa na formação do seu prep de
venda. 0 preço de venda do produto estudado é obtido através do método baseado no custo
pleno, onde o produto absorve todos os custos de sua fabricação e adiciona urna margem desejada
de lucro para formação do preço de venda. Como conclusão deste estudo, constatou-se que a
empresa possui um bom controle de seus custos, porém poderiam ser aplicados outros métodos
de formação de preço de venda que melhorariam a performance gerencial da empresa.

Palavras-chave: Prego de venda. Custos. Custeio por absorção.
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I INTRODUÇÃO

No Brasil é notório o insucesso das micros e pequenas empresas que enfrentam diversos
problemas e acabam fechando suas portas. Em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, entre as
principais causas das dificuldades e razões para o fechamento das empresas estão: falhas
gerenciais (falta de capital de giro, problemas financeiros, ponto/local inadequado, falta de
conhecimentos gerenciais); causas econômicas conjunturais (falta de clientes, maus pagadores,
recessão econômica do pais); logística operacional (instalações inadequadas, falta de mão-deobra qualificada) e políticas públicas e arcabouço legal (falta de crédito bancário, problemas com
a fiscalização, carga tributária elevada).
De acordo com os dados pesquisados o presente estudo se propõe a discorrer sobre a
formação do preço de venda, visando esclarecer aspectos de contabilidade gerencial, e
apresentando neste capitulo os componentes formadores e os métodos que podem ser usados
quando da elaboração do prep de venda, com a intenção de auxiliar os gestores em uma das
dificuldades apresentadas que é a falta de conhecimentos gerenciais.

1.1 ASSUNTO E TEMA

A fixação do preço de venda dos produtos fabricados pela empresa é sem dúvida, uma
tarefa bastante dificil e decisória. É através do preço de venda de seus produtos que a empresa
começa efetivamente a competir no mercado, e competição nos dias de hoje é a palavra chave
para o sucesso empresarial. Para que as empresas possam competir, muitas são as estratégias
desenvolvidas, entre elas uma que exige especial atenção é o prego de venda.

Entender corno analisar os custos do produto é importante para tomar tais
decisões. Até mesmo quando os preços são fixados pelas forças de oferta e de
demanda do mercado global e a empresa tem pequena ou nenhuma influência
sobre o preço do produto, ela ainda tem de decidir sobre o melhor mix de
produtos para fabricar e vender, dados seus preços de mercado e margens (prep
menos custos relevantes) e o uso dos recursos e sua capacidade. (ATKINSON et
al, 2000, p.357.)
Muitas características dos produtos serão levadas em conta pelos consumidores, como:

qualidade, durabilidade, embalagem e preço, e é a junção de vários elementos como estes que
fardo diferença na hora da comercialização dos produtos.
[...] a correta formação de preços de venda é questão fundamental para a
sobrevivência e o crescimento auto sustentado das empresas, independentemente
de seu porte e de suas áreas de atuação. Tendo uma política eficiente de preços,
as empresas podem atingir os objetivos de lucro, crescimento em longo prazo,
etc. (ASSEF, 1997, p.15)

A contabilidade busca entre outras coisas, proporcionar informações fundamentais para
que o controle e a tomada de decisões dos gestores sejam eficientes, como: custos fixos, custos
variáveis, separação de custos e despesas, entre outras.
Para que a empresa adote um método de formação de preço de venda é interessante que
ela conheça tanto teoricamente, quanto na prática, os métodos existentes. Existem vários métodos
utilizados para determinar o preço de venda, entre os quais destacamos: método baseado no custo
da mercadoria, o baseado nas empresas concorrentes, o baseado nas características do mercado e
o método misto.
São muitos os fatores que podem atrapalhar quando da fixação do preço de venda, alguns

deles são: qualidade duvidável do produto, produtos substitutos mais competitivos, demanda
inferior a esperada, o foco de consumidores que o produto pretende atingir e os custos e despesas
de se produzir e vender, entre outras coisas.

lo

Entretanto, se a empresa aplicar corretamente o método de formação de preço de venda e
ficar atento a sua performance no mercado, será mais fácil obter sucesso no mercado consumidor.
Entendendo a necessidade da aplicação de um método de formação de preço de venda
dentro das organizações, afim que as informações geradas possam ajudar em todos os
departamentos organizacionais e auxiliar no desempenho empresarial, o trabalho, de acordo com
o exposto acima tem como tema, a formação do preço de venda de um produto em uma indústria,
a partir dos seus custos.

1.2

PROBLEMA

Quais os elementos que compõem a formação do preço de venda de um produto em uma
indústria fabricante de embalagens plásticas?

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

0 objetivo geral deste trabalho é caracterizar a composição do preço de venda de um
produto em uma indústria fabricante de embalagens plásticas.

1.3.2 Objetivos Específicos

Através dos objetivos específicos busca-se:
a) Apresentar os métodos de apuração do preço de venda do produto.
li

b) Destacar as vantagens e desvantagens do método utilizado para obtenção dos preços de
venda dos produtos.
c) Descrever como a aplicação de um método de formação de preço de venda pode auxiliar
na gestão da organização.

1.4 JUSTIFICATIVA

A contabilidade gerencial é aquela que atua na disseminação das informações obtidas
tanto na contabilidade financeira quanto na contabilidade de custos. Essas informações são
relevantes para que os gestores possam tomar as decisões necessárias à maximização do lucro,
que é o objetivo das organizações capitalistas.
0 uso de algumas metodologias pode contribuir significativamente na gestão empresarial
e uma delas é sem dúvida, a utilização de um método de formação de preço de venda dos
produtos. A elaboração correta do preço de venda pode garantir uma eficiente tomada de decisão
por parte de seus gestores.
Ter um preço de venda bem ajustado tanto ao mercado quanto As necessidades da empresa
só contribuirá para que os níveis máximos de produção sejam alcançados e que a maximização
dos lucros seja atingida.
[...] num mercado onde o cliente é mais exigente e tende a ditar o preço que está
disposto a pagar por um produto, mercadoria ou serviço, e deve ser atendido
com excelência, por toda a organização, novas formas de abordar o assunto são
necessárias. (BERNARDI, 1998, p. 217)

Outro aspecto importante que não pode deixar de ser considerado é que o Brasil por ter
urna contabilidade voltada ao Fisco, muitas vezes não estabelece as informações que devem ser

realmente consideradas na elaboração do preço de venda. É levando isso em consideração que o
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desenvolvimento deste trabalho busca esclarecer as diversas metodologias que podem ser
aplicadas na formação do preço de venda dos produtos, pode servir futuramente como
instrumento de esclarecimento para os micros e pequenos empresários, que na maioria das vezes
não tem uma forma simplificada de conhecer as informações necessárias para o sucesso na gestão
de seus empreendimentos.
Este trabalho poderá ser utilizado como um instrumento simplificado sobre métodos de
formação de preço de venda dos produtos industrializados, podendo ser adotado pelos
profissionais e estudantes como ferramenta de pesquisa, orientando sobre a base de formação dos
preços de venda dos produtos.
Diante disto, a importância de uma pesquisa sobre a formação do preço de venda é
fundamental, devido ao aprofundamento do assunto a ser estudado e a contribuição a ser dada
empresa estudada.

1.5

METODOLOGIA

0 presente trabalho monográfico trata-se de uma pesquisa exploratória sob a forma de
pesquisa bibliográfica com estudo de caso aplicado na empresa AB Plast Manufaturados
Plásticos Ltda localizada em Joinville.
Como o trabalho se propõe basicamente em explicar teoricamente os diferentes métodos
de formação do preço de venda e aplicação prática na elaboração da formação do preço de venda
de um produto industrializado, a pesquisa sustenta-se nas referências bibliográficas pesquisadas.
Uma pesquisa, para Marconi e Lakatos (1990, p.15) "6 um procedimento reflexivo e
sistemático, controlado e critico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações com leis,
em qualquer campo de conhecimento".
13

Como o que se busca é a resposta do problema, as pesquisas amplas e detalhadas das
referências bibliográficas selecionadas irão permitir ao pesquisador, que responda ao problema
satisfatoriamente e atenda aos objetivos já elencados anteriormente.
I orna-se necessário para concretização da pesquisa à escolha de um método que
correlacione os dados e as informações. Para Lakatos (1991, p. 83), o método pode ser definido
como o "[...] conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e
economia, permite alcançar o objetivo — conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o
caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista".
O estudo de caso é uma estratégia de investigação, onde o objeto, ou entidade estudada
Qlo

analisados de forma profunda. Segundo Beuren et al (2003, p. 41) "o estudo de caso é o

trabalho fruto da análise de uma situação institucional especifica".

Segundo Gil (1999 apud Beuren et al, 2003), "o estudo de caso é caracterizado pelo
estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos. de maneira a permitir conhecimentos
amplos e detalhados do mesmo
Para realização do estudo de caso, a coleta de dados ser á realizada principalmente via email, através de entrevistas informais na empresa. Toda a documentação obtida servirá de
instrumento para análise na execução do trabalho.
Dessa forma, buscou-se estudar os aspectos relevantes que atendam os objetivos
propostos neste trabalho.

14

1.6 LIMITAÇÕES

Este trabalho apresenta como limitação, o fato de se selecionar apenas algumas
referências bibliográficas sobre o assunto podendo por isso, deixar de apresentar informações
relevantes quanto ao tema.
Limita-se também, por se estudar somente um produto dentro do rol de produtos que a
empresa fabrica e por estar adequado para uma empresa fabricante de embalagens plásticas,
necessitando assim de ajustes para utilização por outros ramos industriais.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A contabilidade de custos observa os custos de modo peculiar, para produzir informações
distintas que atendam as necessidades gerenciais. Observar os custos de modo peculiar significa
que o contador de custos estabelece diferentes sistemas de custos e adotam critérios diferentes de
avaliação, calculo e alocação para fornecer informações especificas exigidas por ambientes de
produção e de administração em constante mutação. Os custos são geralmente classificados em:
custos diretos e indiretos, fixos e variáveis.

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS EM DIRETOS E INDIRETOS

Para Martins (2001), os custos diretos são os que podem ser diretamente apropriados aos
produtos, bastando haver uma medida de consumo. Os custos diretos são aqueles custos que
podem ser facilmente identificados como objeto de custeio. Para que seja feita a identificação,
não há necessidade de rateio.
Ainda para Martins (2001), existem os custos que realmente não oferecem condição de
uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e
muitas vezes arbitrária. São os custos indiretos com relação aos produtos. Os custos indiretos são
aqueles custos que não são facilmente identificados corn o objeto do custeio. As vezes, por causa
de sua não-relevância, alguns custos são alocados aos objetos de custeio direto através de rateios.
Segundo Sá (1990) os custos diretos, também podem ser chamados de custos primários.
constituem o momento do custo representado apenas pelos valores da mão-de-obra e da matériaprima, ou seja, os elementos especiais ou diretos da produção, ou ainda, constituem o núcleo
16

direto de todo o processo de transformação ao qual se agregam, sucessivamente, os demais
fatores indiretos. Desta agregação cumulativa surgem os custos indiretos, também chamados de
custos secundários, que são os elementos da produção que não participam fisicamente do
produto, e que se sucedem até o acabamento final do mesmo, quando então se obtém seu custo
total, ou seja, a soma de todos os custos (diretos e indiretos).
Portanto, a classificação de custo direto e indireto que fazemos é com relação ao produto

fabricado, e não à produção no sentido geral ou aos departamentos dentro da fábrica.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS EM FIXOS E VARIÁVEIS

Além do seu agrupamento em diretos e indiretos, os custos podem ser classificados de
outras formas diferentes. Uma outra classificação usual é a que leva em consideração a relação
entre os custos e o volume da atividade numa unidade de tempo. Divide basicamente os custos
em fixos e variáveis.
Por exemplo, o valor global de consumo dos materiais diretos por mês depende
diretamente de volume de produção, quanto maior for a quantidade fabricada, maior será o seu
consumo. Dentro, de uma unidade de tempo (mês, nesse exemplo), o valor do custo com tais
materiais varia de acordo com o volume de produção: logo, materiais diretos são Custos

Variáveis.
Martins (2001) define custos variáveis como os custos que variam de acordo com os
volumes das atividades. Os volumes das atividades devem estar representados por bases de
volume, que são geralmente medições fisicas.
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Martins (2001) fala ainda que, o aluguel da fábrica num determinado mês é de um
determinado valor, independentemente de aumento ou diminuição naquele mês do volume
elaborado de produtos. Por isso, o aluguel é um Custo Fixo.
Segundo

Sã (1990), custos fixos são "gastos que se operam

sempre dentro das

mesmas

medidas, independentemente do volume de produção", porem Martins (2001) ressalta
característica fundamental, que mesmo os custos fixos não se conservam fixos eternamente,
sempre existem circunstâncias de modificação: quando acontece uma mudança em relação
variação de preços, expansão da empresa ou mudança de tecnologia.
Além dos custos fixos e variáveis, existem os custos semifixos e semivariáveis. Estes
custos guardam relação especial com as alterações da base de volume tornada como referência.
São custos que após serem analisados, se verifica que possuem uma parte variável que se
comporta como se custo variável fosse e uma parte que se comporta como se fosse custo fixo.
Esses custos são muito freqüentes.
[. ..] custos semivariáveis são os custos que variam com o nível de produção que,
entretanto, têm uma parcela fixa mesmo que nada seja produzido. E [..A custos
semifixos são custos que são fixos numa determinada faixa de produção, mas
que variam se há uma mudança desta faixa. (NEVES; VICECONT1, 2001,
p.I9.).

2.3 ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA

Como ressalta Cogan (1999, p. 125-129), historicamente a formação de preços consiste na
adição de lucro desejado aos custos incorridos, sendo que, num enfoque mais atual, há que se
levar em conta à atuação do mercado.
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Contudo, outros elementos foram sendo acrescentados nessa tarefa, que o referido autor
lista como sendo as "estratégias de formação de preços", quais sejam:
•

Estratégia de preços distintos, determinar preços diferentes de urn mesmo produto para
distintos consumidores;

•

Estratégia

de preços competitivos, igualar

o

preço à concorrência, reduzir

significativamente o preço dos produtos, quando do lançamento de urn novo produto
estabelecer preços baixíssimos até que o marcado absorva o produto e a empresa então
possa aumentá-lo;
•

Estratégia de precificação por linhas de produtos, equilíbrio da margem de lucro em toda
a linha de produtos, e não apenas em um único produto da linha de produtos;

•

Estratégia de preços imagem e psicológica, ocorre quando aspectos psicológicos
influenciam na decisão de compra do consumidor, exemplo: altos preços normalmente
significam qualidade e exclusividade do produto adquirido ou ainda quando o consumidor
visualiza o preço de $1,99 ao invés de $2,00, isso faz com que ele acredite que o preço é
consideravelmente menor.
Aliada à estratégia seguida pela a empresa encontra-se outro aspecto relevante na

formação dos preços, que é o método de formação cio preço, que ser á tratado a seguir.

2.4 MÉTODOS DE FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA

Santos (1986) classifica os métodos de formação de preço de venda em: método baseado
no custo da mercadoria; método baseado nas decisões das empresas concorrentes; método
baseado nas características de mercado e método misto.
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Portanto, pretende-se, agora, abordar cada um deles, bem como as suas subdivisões,
dando um panorama completo das opções postas à disposição das empresas nessa tarefa crucial,
que é a adoção de uma adequada política de preço de venda.

2.4.1 Método baseado no custo das mercadorias

Esse método consiste em adicionar um percentual sobre o custo da mercadoria. Caso a
aplicação incida sobre os custos totais, deverá ser suficiente para cobrir o lucro desejado, porém,
se a incidência se der somente sobre os custos e despesas variáveis, deverá, também, cobrir além
do lucro os custos fixos. (SANTOS, 1986, p. 127).
Na busca de maior praticidade na obtenção do preço final, desenvolveu-se uma técnica
onde, a partir das informações referentes aos custos e da taxa de lucro desejada, chega-se a um
índice (ou um percentual) a ser aplicado sobre o custo da mercadoria, retornando o prep a ser
praticado. Esse índice é conhecido como mark up e pode ser calculado conforme o exemplo
-

abaixo:

Composição da contas

Contas
Preço de venda

100%

( - ) Impostos/taxas sobre vendas

20%

( - ) CIF/despesas fixas

25%

( - ) Lucro

15%

= Mark-up divisor

40%

ou Mark-up multiplicador

(100% ÷ 40%)

2,50
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Portanto, estabelecido o mark-up, a fixação de preço de venda torna-se tarefa simples,
uma vez que é só aplicar o índice sobre o custo do produto.
Por exemplo: custo do produto = R$ 100,00 x 2,50 Preço de venda = R$ 250,00.
Ou, utilizando o mark-up divisor: R$ 100,00 ÷ 40% Preço de venda = R$ 250,00.
Contudo, o custo é somente um dos elementos a ser observado na fixação de prego,
motivo pelo qual o método baseado somente nesse variável não pode ser visto isoladamente do
mercado.
0 pressuposto básico para tal técnica é que o mercado está disposto a absorver
os preps de venda determinados pela empresa, que, por sua vez, são calculados
em cima de seus custos reais ou orçados. Sabemos que, na verdade, isso nem
sempre pode acontecer, ficando, então, eventualmente, invalidade tal
procedimento. (PADOVEZE, 1994, p. 280).

Ou seja, esse método terá sua validade desde que o preço resultante da sua aplicação seja
aceito pelo mercado. Sobre isso Martins (1998, p. 240), ressalta que muitas vezes as empresas são
obrigadas a fazer o caminho inverso, partindo do preço que o mercado esta disposto a pagar pelo
produto para se chegar ao custo máximo que se pode ter, com vistas a obter o mínimo de
rentabilidade que se deseja.
Para Santos (1986, p. 131), a formação do preço a partir dos custos poderá ter como base:
•

o custo pleno;

•

o custo de transformação;

•

o custo marginal;

•

o retorno sobre o capital investido; e

•

o custo padrão.
importante que seja abordada cada uma dessas variações, uma vez que a fixação do

preço de venda com base nos custos é largamente utilizada pelas empresas.
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2.4.1.1 Formação de preço com base no custo pleno

Por este método a empresa irá agrupar os custos de produção, as despesas administrativas
e de vendas e adicionará a margem de lucro desejada l .
Para Santos (1986, p. 132), "a principal vantagem do custo pleno é que ele assegura a
recuperação total dos custos e a obtenção de uma margem planejada de lucro".
0 mesmo autor ressalta as seguintes limitações desse método: não considera a elasticidade
da procura2 ; é pouco realista, na medida que não considera as condições do mercado; não leva
em conta os preços da concorrência; não distingue custos fixos de custos variáveis, o que poderá
levar a decisões equivocadas; prevê a aplicação de taxas uniformes como previsão de lucros.
De acordo com Neves e Viceconti (2001, p.187), no custo pleno "os preços de venda são
iguais ao custo total da produção (determinado pelo Custeio por Absorção) mais um acréscimo
porcentual para cobrir as despesas operacionais e proporcionar uma margem desejada de lucro".
A margem de lucro será estipulada pela empresa fabricante, ou seja, a empresa poderá
calcular a margem de acordo com as próprias necessidades.

2.4.1.2 Formação de preço com base no custo de transformação

Esse método prevê a formação de preços com base somente nos itens de custos que
significam o "esforço dispendido pela empresa" na produção. Ou seja, basicamente a mão-deOu seja, trata-se do custeio por absorção, acrescido das despesas administrativas e de vendas,
Segundo Padoveze (1994, p. 281), apesar das suas deficiências, esse é o método mais utilizado na
formação de prego de venda basicamente pela sua simplicidade.
Em outras palavras, isso significa que esse método de formação de pregos, na medida que so leva em
consideração os gastos (custos e despesas) e a margem de lucro desejada, ignora que a variação no
prego poderá ter influência significativa na quantidade vendida. Portanto, ignorar esse aspecto, poderá
significar um maior lucro unitário, porém uma redução no ganho global por conta da redução nas vendas.

2
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obra e os custos indiretos. Nesse caso, a matéria prima e material direto seriam repassados aos
produtos pelos preços de aquisição, não incidindo sobre os mesmos a taxa representativa do lucro
desejado (o mark-up).
Segundo Padoveze (1994, p. 282), "A utilização dessa técnica tende a ser eventual,
principalmente para pedidos especiais".
Para Neves e Viceconti (2001, p.188) "L.] os produtos que têm maior custo de
transformação representam um esforço produtivo mais intenso da empresa, a margem de lucro
deve ser calculada sobre o custo de transformação e não sobre o custo
Apesar da essência desse método consistir na não atribuição de lucro sobre os materiais
comprados, mesmo nos casos de empresas que adotam esse metodo 3, dificilmente se aceita esse
aspecto. Ou seja, algum ganho é aplicado mesmo sobre os materiais em que não houve a
agregação de valor por parte da empresa. 4

2.4.1.3 Formação de preço com base no custo marginal (ou variável)

Neste outro método vemos novamente a presença do mercado influenciando nas decisões
da administração relativas à formação do preço de venda.
Do forte conhecimento, e cada vez mais sensível no Brasil moderno e bem mais
competitivo, de que o mercado é o grande definidor do preço, surge a idéia de se
utilizar a figura da Margem de Contribuição para auxiliar nas tomadas de
decisões também relativas A fixação de preços. (MARTINS, 1998, p. 239).

3

Segundo Santos (1984, p. 135).ele teria aplicabilidade és industries em que a natureza e os elementos

de custos dos itens produzidos variam consideravelmente.
4

•
Sena
como uma espécie de "ganho comercial", onde se aplicaria uma taxa sobre o valor do material
comprado. Convém supor, porém, que esse percentual será bastante inferior daquele incidente sobre a
parcela que representa o esforço da empresa na produção.
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O custeio variável s , diz respeito aos custos que são diretamente relacionados aos produtos
e não à estrutura operacional da empresa. Ou, nas palavras de Santos (1984, p.135), "São custos
que não seriam incorridos se o produto fosse eliminado". Nesse caso, há que se considerar ainda
as despesas variáveis (de vendas e administrativas), que também não existiriam se o produto em

questão não existisse.
Na utilização deste método na formação do prep de venda,

margem a ser aplicada

deve ser suficiente para cobrir, além dos lucros, os custos fixos." (SANTOS, 1984, p. 127).
Além de ser um instrumento moderno de contabilidade gerencial, esse método permite ao
administrador, responsável pela formação de preços, maior liberdade de ação. O seu foco, nesse
caso, sera a combinação de preços/volume com vistas à maximização dos lucros.
De acordo com Neves e Viceconti (2001, p.190) o custeio variável "t um método muito

mais flexível que o baseado no Custeio por Absorção, uma vez que permite aceitar pedidos de
clientes mesmo que os preços propostos de compra sejam inferiores ao custo unitário total de
produção".

Isso pode significar, em alguns casos, a decisão de venda por um determinado prego que
não seja suficiente para cobrir todos os custos, mas que numa situação de existência de
capacidade ociosa na empresa, seja compensador desde que cubra os custos variáveis e contribua
com alguma parcela para cobertura dos custos fixos6.

5

Ou

marginal, conforme é tratado por Santos (1986, p. 135).

Santos (1986, p.137) lembra que não se pode recorrer indiscriminadamente a essa técnica, sob o risco
desses pregos, que na verdade não cobrem a totalidade dos custos, poder tornar-se duradouros.
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2.4.1.4 Formação de preço com base no retorno sobre o capital investido

Santos (1986, p. 139) aborda este método ressaltando se tratar de um instrumento
avançado de controle e análise, em especial na medição da performance individual dos setores
produtivos da empresa.
Neves e Viceconti (2001, p.190), afirmam que "Trata-se de uma variante no Custo Pleno,
no qual, ao invés de se fixar uma margem de lucro sobre vendas, esta margem é determinada
como porcentagem do capital empregado pela empresa".
A definição de preços por este método considera que a taxa de lucro desejada é definida
levando-se em conta, além dos custos, o capital investido. Ou seja, a empresa, tendo clara a taxa
de retorno sobre o capital investido que pretende e sabendo o montante dos seus custos totais, o
preço de venda será obtido com a aplicação de uma fórmula que resulta no percentual a ser
aplicado sobre os custos totais.
Cogan (1999, p.132), resume que a preocupação fundamental da empresa em empregar
este método é a garantia do retomo do capital que foi investido inicialmente.

2.4.1.5 Formação de preço com base no custo padrão
-

De acordo com Santos (1986, p. 139), para utilização deste método, é essencial que o
departamento de vendas forneça informações atualizadas aos interessados, para que seja
certificado que os resultados permanecem no limite do padrão. Assim, os desvios entre o padrão e
o real serão logo sanados.

Neves e Viceconti (2001) explicam que custo padrão é a meta de custos que a empresa
estabelece para a fabricação de seus produtos, levando em consideração todos os aspectos
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necessários ao processo de produção, como: preço dos insumos, tecnologia e volume de
produção.

2.4.2 Método baseado nas decisões das empresas concorrentes

Esse método consiste em verificar-se os preps das demais empresas do setor, os quais
deverão ser levados em conta na fixação dos seus próprios preços, independentemente do método
que se está utilizado.

muito importante essa observação, pois uma empresa não pode querer fixar seus preps
baseados somente nos seus próprios custos, virando as costas para o mercado.

Neste sentido Santos faz uma observação muito oportuna quando diz que
A empresa não deve presumir que suas funOes estejam necessariamente sendo
desempenhadas com a máxima eficiência. Isso resultaria na perpetuação das
ineficiências existentes e na incorporação delas a estrutura dos preços da
empresa. (SANTOS, 1986, p. 132).

A seguir iremos tratar dos desdobramentos que, segundo Santos (1986), esse método pode

assumir:
•

Preços concorrentes;

•

Imitação de preços;

•

Preços agressivos;

•

Preços Promocionais.
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2.4.2.1 Preços correntes

De acordo com Santos (1986), o método do preço corrente é aquele nível de preço que a
empresa está sujeita, independente da sua vontade. Ou seja, ela não consegue estabelecer um
parâmetro próprio na fixação do seu preço, sendo obrigada a seguir os pregos que estão postos no
mercado.
Essa situação pode ocorrer em função de costumes ou da estrutura monopolistica do ramo
em que ela está inserida.

2.4.2.2 Im itação de pregos

Segundo Santos (1986), a fixação do preço com base na imitação de preços das empresas
concorrentes ocorre, principalmente, entre aquelas empresas de menor porte que não contam com
um departamento dedicado a efetuar as pesquisas necessárias e os cálculos pertinentes para se
chegar a uma base realista pra fixação de seu prego. Assim, observando a concorrência, terá
condições de fixar um preço compatível com o mercado, sem ter maiores preocupações (ou
gastos).

2.4.2.3 Preços agressivos

Cogan (1999), resume pregos agressivos como uma estratégia empresarial que imp 6- e
preços inferiores aos dos seus competidores.
Para Santos (1986), esse método é aquele em que a empresa reduz drasticamente o seu
preço, com o intuito de aumentar a sua fatia de mercado avançando sobre o - quinhão" da
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concorrência, ou mesmo, com a intenção deliberada de arruinar a concorrência. Nesse caso essa
prática é ilegal, pois se configura em dumping, podendo haver penalização por parte dos órgãos
competentes.

2.4.2.4 Preços promocionais

Por definição e de acordo com Bueno (2000), promoção é a remarcação de preços no
comércio, urna liquidação.
Santos (1986), afirma que o método de preços promocionais consiste em fixar os preps
de determinados produtos a níveis bastante reduzidos com o intuito de atrair o consumidor para,
então, aumentar a venda de outros artigos que não fazem parte dessa promoção. Esta técnica é
muito utilizada por supermercados.

2.4.3 Método baseado nas características de mercado

Santos (1986) relata que neste caso a empresa estará atuando com pleno conhecimento do
público alvo para o produto com o qual está trabalhando.
Sobre a formação do preço baseado no mercado, Motta (1997, p.35), considera que as
preocupações seguintes sejam tomadas para compatibilizar a formulação de uma estratégia de
preço, quais sejam:
I. Identificar os custos incrementais e evitáveis que são aplicáveis a uma alteração de

vendas.
2. Calcular a margem de contribuição e variação das vendas ern equilíbrio relativas
mudança de preço proposta.
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3. avaliar a sensibilidade ao preço por parte dos compradores, com a finalidade de estimar
a plausibilidade de eles alterarem suas compras, acima ou abaixo da variação das vendas em
equilíbrio.
4. Identificar os concorrentes e avaliar suas prováveis reações.
5. Identificar compradores para os quais os custos, sensibilidade ao preço e concorrência
são significativamente diferentes, e segmentá-los com base no preço, onde for possível.
6. Calcular as conseqüências em termos de lucro, aritmética ou graficamente, para
diversas e prováveis alterações das vendas.
7. Aceitar ou rejeitar as modificações de preço propostas, considerando os benefícios de
resultados favoráveis, em comparação com os riscos percebidos de conseqüências desfavoráveis.
Ou seja, a aplicação deste método pressupõe que a empresa tenha conhecimento do
mercado em que atua e, a partir disso, direcione o seu produto a determinado público
(determinada classe social).

2.4.4 Método misto

0 método misto é aquele que trabalha com uma combinação dos demais métodos na
formação do preço de venda. É bastante comum as empresas utilizarem este método, pois, como
ressalta Santos (1986, p. 129), "Seria bastante temeroso para a administração de uma empresa
estabelecer pregos sem a combinação desses fatores. Cedo ou tarde ela teria de arcar com as
conseqüências de sérios erros que poderiam deixar de ser cometidos".
Padoveze (1994), diz que a partir do preço de venda que o mercado estabelece os custos e
despesas podem ser apurados pela empresa, pois, ela saberá que o máximo que o preço poderá
atingir é aquele que o mercado determinou.
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3 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA AB PLAST

Neste capitulo serão abordadas as questões referentes ao estudo de caso na empresa AB
Plast, entre elas: as características da empresa, o organograma, os procedimentos de fabricação
do produto estudado, a formação de preço de venda do produto e as vantagens e desvantagens da

utilização do método de formação de preço de venda na empresa.

3.1 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

A AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda, com sede na rua Blumenau, 1030, em Joinville
— Santa Catarina, foi fundada em 27/07/1982, atuando, portanto há 22 anos no mercado,
produzindo embalagens plásticas sopradas (PE polietileno, PP polipropileno, PVC), injetadas (PP
polipropileno) e injeção estiramento e sopro (PET).
A empresa AB Plast nasceu da necessidade do Laboratório Catarinense em ter sua própria
empresa produtora de embalagens para seus produtos. No inicio os frascos eram de vidro, com o
tempo a vidraria ficou obsoleta, dando inicio A. fabricação de embalagens plásticas. A instituição
então se transformou de uma seção de vidraria do Laboratório Catarinense, em uma fábrica de
embalagens plásticas, ocupando o mesmo espaço fisico que a antiga vidraria ocupava. Foi a
disponibilidade de espaço dentro do patio do laboratório que favoreceu a criação da empresa.
A AB Plast juntamente com a empresa Poly Baby pertencem ao Laboratório Catarinense,
denominado de grupo catarinense, onde os diretores e gerentes que monitoram as empresas do
grupo são chamados de diretores e gerentes coorporativos. Na fabrica em Joinville a empresa
possui um gerente, um supervisor e um diretor, administrando diretamente as atividades, além
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deste quadro administrativo a empresa conta ainda com mais trezentos funcionários que fazem
parte do operacional.
0 mercado de atuação da empresa é bastante grande, porém o mais expressivo é o setor
cosmético que consome 80% (oitenta por cento) de sua produção, contanto com clientes como:
Natura, O Boticário e Avon. A empresa atua também no setor alimentício e um de seus clientes 6
a Ajinomoto, outros mercados são atendidos com estojos soprados em PVC para escovas de dente
e brocas para furar madeira. Os principais concorrentes da AB Plast são a Sinimplast, Globalpack
e a Iganatiba.
A política empresarial que a empresa adota é a de um crescimento sustentável, com
investimentos constantes em equipamento e pessoal e adaptação para as necessidades de
atendimento de seus clientes, visando o lucro como forma saudável de crescimento.
A missão da empresa 6: Desenvolver, produzir e comercializar soluções em embalagens
de material plástico, visando satisfazer as necessidades e desejos de seus acionistas,

corn produtos

não agressivos ao meio ambiente.
A AB Plast possui como visão: Vir a ser uma empresa tecnologicamente capacitada a
prover o mercado com soluções em embalagens plásticas.
A AB Plast 6 uma empresa onde 100% (cem por cento) de suas ações do grupo
catarinense são controladas pela família Borshein Silva, sendo considerada assim uma empresa
familiar.
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3.2

ORGANOGRAMA

Abaixo é apresentado o organograma do grupo catarinense, no qual a AB Nast está
inserida.

Presidente
Grupo

Conselho dos
Diretores
Coorporativos

Diretor
Coorporativo
Administrativo

Gerente RH
Coorporativo

Diretor
Coorporativo
Financeiro

Diretor
Executivo
AB PLAST

Gerente de
Suprimentos
Coorporativos
Gerente Comercial
AB PLAST

Supervisor de
Produção

Processistas
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.
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Este organograma representa desde a presidência do grupo catarinense, as diretorias

e

focalizando na empresa AB Plast, parte integrante do grupo e onde foi realizado o estudo de caso.

O organograma tem o objetivo de facilitar a visualização do corpo administrativo da empresa,
salientando que o objeto de estudo, a empresa AB Plast, faz parte do grupo empresarial

proprietários dos Laboratórios Catarinenses, explicado anteriormente neste trabalho.

3.3

PROCEDIMENTOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO

As etapas de fabricação do produto serão demonstradas através de tópicos, que tem o
propósito de evidenciar passo a passo a linha de produção e auxiliar o entendimento quanto ao
calculo do preço de venda efetuado pela empresa estudada.
I ° Passo — Pedido do cliente à empresa AB Plast.
2° Passo — Inserção no PCP (Programa de captação de pedidos), que programa o pedido na
fábrica.
3° Passo — 0 PCP produz uma ordem de material.
4° Passo — Verificação da necessidade de material.
5° Passo — Se houver material na fábrica o pedido é encaminhado ao almoxarifado.
6° Passo — Se não houver material na fábrica o pedido é encaminhado ao departamento de
compras.
7° Passo — Realizada a captação do material, o pedido segue para a linha de produção.
8° Passo — Estando o pedido na linha de produção é requisitado ao mecânico que prepare a
máquina (programação do equipamento).
9° Passo — Preparada a máquina, outro operador mistura as matérias-primas e coloca na
máquina.
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100 Passo — Depois da fabricação, o produto sai na esteira acabado.
11 0 Passo — O Ultimo passo é a embalagem.

3.4 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DO PRODUTO NA EMPRESA

Nesta parte do trabalho, sell() evidenciados os componentes utilizados pela empresa na
elaboração do preço de venda do produto estudado. 0 método adotado pela empresa é o custeio
por absorção, conforme já estudado neste trabalho no item 2.4.1.1, que consiste na apropriação de
todos os custos de produção aos bens elaborados.
Descrição do Produto: Embalagem plástica de 100 gramas.
Cliente da AB Plast: Empresa AJINOMOTO.
Itens por embalagem: são vendidos 160 unidades por caixa.
A) Planilha dos custos diretos para 1000 peças acabadas.

CUSTOS DIRETOS
Custo da
quantidade
necessária em
Reais
18,29309

Participação
percentual na
fabricação do
produto
8,56 %

5,12460 por
kilo

112,69610

52,74%

*

130,98919

61,30 °A

Componentes/
matéria-prima

Quantidade
necessária

Custo
Unitário em
Reais

Aditivo Nat. AntiUV BPM-11124
(00) Master
Daicolo
Polipropileno
Randon RP-647
Sopro (PPH)

448,8 gramas

0,04076 por
grama

21,9912 kilos

*
Total
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.
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Material de

Quantidade

Embalagem

necessária

Custo
Unitário

Custo da
quantidade

necessária
Cartão duplex
56,5x38,5

6,25 unidades

Caixa de panda°

6,25 unidades

Participação
percentual na
fabricação do
produto

1,04325

0,49 %

8,14750

3,81 %

0,01517

0,01%

0,68250

0,32 %

1,54600

0,72%

0,26749

1,67181

0,78 %

*

13,10623

6,13 %

0,16692 por

unidade
1,30360 por
unidade

595x395x405 (n.0)
Rigesa
Fita adesiva 3M
para seladora JET
FIX Std 85

0,0127

Fita gomada com

250 gramas

1,19900 por
unidade

0,00273 por
grama

reforço de 3 fios de
nylon
Papel Florpost
39x59 cm

25

Saco plástico
I 15x120x0,04

6,25

0,06184 por
unidade

*
Total
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.

TOTAL DOS CUSTOS COM MATÉRIA-PRIMA E MATERIAL DE EMBALAGEM

Custos Diretos de
componentes e
embalagem

Custo da quantidade

Participação

necessária

percentual na
fabricação do

produto
Componentes/

1 30,99

61,30 %

13,11

6,13%

Matéria-prima
Material de

embalagem
144,10
Total
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.

67,43 %
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B) Planilha da mio-de-obra direta aplicada a fabricação de 1000 peças.

MAO-DE-OBRA DIRETA
Quantidade de horas

Custo da quantidade
de horas

Elora homem sopro

3,07

33,76

Hora máquina sopro

1,0239056

32,98

Preparação da matériaprima

22,00

2,86

Atividades de

produção

Total
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.

69.60

Custo da hora máquina — 32,21 ou ($32,98 / 1,0239056).
Custo da hora homem — 10,996743 ($33,76 / 3,07).
Custo preparação matéria-prima — 0,13 ($2,86 /22 horas).

C) Manilha do total dos custos diretos para 1000 peps.

CUSTOS DIRETOS
Custos Diretos de
Fabricação

Custo da quantidade

Participação

necessária

percentual na
fabricação do

produto
Matéria prima

144,09542

67,43 %

Mão de obra

69,60

32,57 %

-

-

-

213,69542
Total
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.

100,00 %
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D) Planilha dos custos indiretos para 1000 peças.

CUSTOS INDIRETOS
Descrição dos custos
Indiretos
Material de consumo

Valor dos custos
indiretos
*

Energia elétrica

*

Seguro

*

Depreciação

*

Limpeza

*

Mão-de-obra indireta

*

117,73758
Total
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.
A empresa não disponibilizou os custos indiretos individualmente, somente o total de
$117,73758. As descrições de como foram formados os custos indiretos são as seguintes:
Seguro — 0 seguro é feito de maneira global, ou seja, de toda a fábrica não sendo possível
aloca-lo diretamente ao produto.
Energia — Não existem medidores individuais nas máquinas, faz-se assim obrigatório o
rateio.
Depreciação — A depreciação não pode ser alocada ao produto diretamente, pois, a mesma
máquina fabrica diversos produtos.
Limpeza — A equipe de limpeza, faz a limpeza da fábrica toda.
Mão -de -Obra Indireta — São os supervisores de produção.
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E) Planilha das Despesas Fixas para 1000 peps.

DESPESAS FIXAS
Despesas

Percentual de
participação

Despesas Fixas
71,18%
Administrativas
(Salários Pessoal
Administração)
28,82%
Comerciais (Salários
Pessoal Vendas)
*
Total Desp. Fixas
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.

Custo das despesas

I 5,51

6,28
21,79

F) Planilha do custo total de acordo com a empresa para 1000 peças.
Formadores do prego
de venda
Custos Diretos
Custos Indiretos
Despesas Fixas

Percentual de
participação
60,50%
33,33%
6,17%

*
Total
Fonte: AB Plast Manufaturados Plásticos Ltda.

Custo total para 1000
peças
213,69542
117,73758
21,79
353,223

O produto estudado é vendido em caixas com 160 unidades (embalagens Ajinomoto), ou
seja, o valor encontrado deve ser dividido 1000 e logo multiplicado por 160 para que se encontre
o valor total dos custos do produto analisado.
353,223 ÷ 1000 = 0,353223
0,353223 x 160 = 56,51568
0 custo total do produto estudado é de R$ 56,51568.
Calculando o mark-up:
Preço de venda = 100%
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(-) Impostos/taxas sobre vendas = 26,61%
(-) Lucro com IR + CSSL = 32,78%
= mark-up divisor = 40,61%
ou mark-up multiplicador 100% / 24,40% = 0,4061
Preço de venda com mark-up multiplicador— R$ 56,51568 x 0,4061 = R$ 139,17.
Preço de venda com mark-up divisor — R$ 56,51568 / 40,61% = R$ 139,17.
A margem de lucro estabelecida ao preço de venda varia de acordo com cliente e o
número de pedidos, ou seja, a margem de lucro é negociável diretamente entre o vendedor e o
cliente.
Para um pedido, por exemplo, de 100.000 unidades de embalagens plásticas de Ajinomoto
a uma margem de lucro de 20%, o preço ficaria em R$ 86.981,25.

3.5

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO
FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA BASEADO NO CUSTO

MÉTODO

DE

Vantagens do Método de ibrmai'do de preço de venda baseado no custo:

I.

A utilização deste método assegura a total recuperação dos custos.

2.

A margem de lucro dos produtos pode ser planejada.

3.

É um método de fácil aplicação.

Desvantagens do Método de Formação do preço de venda baseado no custo:

I.

Ignora a procura por parte do mercado, atendo-se à estrutura interna da empresa,
o que provoca uma certa omissão quanto aos procedimentos da concorrência e,
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por isso, poderão não auxiliar na obtenção de vantagens em relação ao mercado
que atua.
2.

Baseia-se somente em custos históricos, o preço de venda encontrado poderá
prejudicar a reposição dos estoques, alem de, no longo prazo, agir
negativamente sobre os lucros.

3.

Utiliza a absorção de todos os gastos no processo produtivo, não evidenciando
os diferentes aspectos intrínsecos a cada elemento dos custos, pois, a
compreensão das diferenças existentes entre os vários tipos de custo, está, cada

vez mais, sendo fator importante neste processo.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Nestes tempos de busca constante da vantagem competitiva através do preço de venda, as
empresas não têm mais como função apenas a geração de lucros e aumento de seu patrimônio.
Mas, sobretudo, um comprometimento com o ambiente em que esta inserida, através das
condições de trabalho, de transferência de recursos na forma de remunerações diversas, e outros
envolvimentos sociais.
Quando uma empresa permite que suas atividades não apresentem total eficiência, a
empresa não está contribuindo para a redução de seus custos, prejudicando a sociedade como um
todo, pois, o conhecimento de quanto custa seu produto talvez seja a informação mais importante
que a empresa deva possuir.
Buscando-se analisar a formação do preço de venda, o estudo de caso realizado constatou
que a empresa possui um bom controle de custos, porém existem métodos de formação de preço
de venda que melhorariam sua performance gerencial, contribuindo mais eficientemente na
tomada de decisão.
0 sistema de custos que a empresa se utiliza deve estar sempre em análise quanto a sua
capacidade de gerar as informações necessárias a empresa, necessárias ao pleno conhecimento de
seus pontos fracos e fortes, podendo assim sempre comparar seu desempenho ao da concorrência.
0 que se percebeu, também, foi a necessidade de um maior entrosamento com o mercado,
com a captação de novos clientes, com propagandas, porém, isso deve-se provavelmente ao fato
dc a empresa operar em seu limite de produção não sendo capaz a curto prazo de atender novos
clientes.

41

Para estudos futuros, recomenda-se um estudo que venha a sugerir a aplicação de outros
métodos de custeio para que se possa comparar as diferenças entre eles partir de um
monitoramento das diversas atividades desenvolvidas da empresa, buscando o melhorar a gestão
empresarial.
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ANEXO A — (Fotos da empresa AB Plast)

ANEXO B — (Fotos dos produtos fabricados pela empresa AB Plast)
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Embalagens fornecidas atualmente

ANEXO C — (Fotos do produto estudado, embalagem plástica do Ajinomoto).
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