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RESUMO 
 

 

 

Esta tese de conclusão do curso de doutoramento em Administração de Empresas, 

a qual tem por título Cálculo do preço de venda como fator de competitividade para 

produtos fabricados por micro e pequenas indústrias, tem como objetivo apresentar 

e validar um modelo, o qual consiste em uma equação matemática. O referido 

modelo está fundamentado na teoria contábil e os preços de venda dos produtos, 

através dele calculados, deverão ser interpretados pelas empresas, suas 

fabricantes, como sendo os menores possíveis de serem praticados, capazes de 

conduzi-las aos seus objetivos de resultados previamente estabelecidos, desde que 

esses produtos sejam fabricados e vendidos por essas indústrias dentro dos padrões 

de tempos de produção e em quantidades periódicas previamente orçadas e 

consideradas no modelo no momento das suas precificações, bem como sem 

investimentos adicionais aos já estabelecidos. Portanto, esses preços são 

classificados como sendo os competitivos desses produtos, em vista da realidade 

competitiva. 

 

Palavras-chave: Preços; Determinação; Pequenas e médias empresas; 

Competitividade industrial; Produtos industrializados; Política de preço 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis, entitled “Calculation of retail price as an important factor of competitive 

advantage for manufactured products by small business”, will present a mathematical 

model for product  price calculation in small business. These model are founded in 

the  Accountant Theory and in the way that  prices are calculated by these industries. 

These retail prices, calculated by this model, must be seen by the companies as the 

smallest possible prices able to lead them to their planned targets, since the products 

made by them are manufactured and sold according to a deadline and quantity 

previously considered at the moment of prices arrangements, and not further 

investments will be needed.Therefore, these prices are classified as competitive for 

some products, regarding the real competition.   

 

Keywords: Prices; Determination; Small bussiness; Industrial competitive; 

Manufactured products; Price policing 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Philip Kotler (2000, p. 33), em Administração de Marketing, diz:  

 
O produto ou oferta alcançará êxito se proporcionar valor e 
satisfação ao comprador-alvo. O comprador escolhe entre diferentes 
ofertas, com base naquilo que parece proporcionar o maior valor. 
Define valor como a razão entre o que o cliente recebe e o que ele 
dá. O cliente recebe benefícios e assume custos. Os benefícios 
incluem benefícios práticos e emocionais. Os custos incluem custos 
monetários, de tempo, de energia e psicológicos. 

 

 

     Valor = Benefícios  
          Custos 
 

 

O custo monetário de um produto para o seu comprador nada mais é do que o preço 

de venda desse produto, estabelecido pela empresa ofertante. Ainda em 

Administração de Marketing, Kotler destaca que a demanda estabelece um teto no 

preço que uma empresa pode cobrar por seu produto, e os seus custos determinam 

o piso. A empresa deseja cobrar um preço que cubra seu custo de produção, 

distribuição e venda do produto, incluindo um retorno justo por seu esforço e risco. 

 

Com base no enfoque apresentado de transferência de valor, fica claro que, quando 

uma empresa oferecer seu produto ao mercado, se o fizer a um preço de venda 

inferior aos dos seus concorrentes, tendo as demais varáveis envolvidas no 

processo de transferência de valor ao comprador-alvo equiparadas às destes seus 

concorrentes, sua possibilidade de sucesso torna-se elevada. Admitamos que 

determinado produto ofertado ao mercado por várias empresas apresente qualidade 

semelhante e preço médio unitário de R$ 20,00. Admitamos, ainda, que uma dessas 

empresas considere satisfatória a margem de lucro líquido de 10% sobre o seu 

preço de venda e, ao calcular esse preço, baseada em seus custos e na margem 

mencionada, conclui ser este R$ 16,00 por unidade. Esta é uma situação potencial 

de competitividade via preço, pois esta empresa tem como limite inferior na 
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precificação do seu produto os R$ 16,00 mencionados. Outro aspecto igualmente 

importante em se ter um cálculo de preço de venda correto é o de que, no exemplo 

anteriormente mencionado, caso o mercado venha a praticar preço médio igual a  

R$ 14,40 ou inferior, por unidade do produto em análise, a empresa hipotética, a 

qual tem como limite inferior para o seu preço de venda os R$ 16,00 já 

mencionados, estará vendo com clareza que caso pratique tal nível de preço poderá, 

dependendo da situação, em curto espaço de tempo, até enfrentar sua insolvência. 

Verifica-se, dessa forma, a importância do processo de precificação de um produto. 

 

Na qualidade de consultor empresarial e mantendo contato freqüente com empresas 

do segmento das micro e pequenas indústrias, o autor desta tese pode constatar as 

dificuldades enfrentadas por essas organizações no momento de precificar seus 

produtos, devido a não disponibilizarem de um instrumento para tal, apesar de 

serem conscientes de que o preço de venda dos seus produtos é uma variável 

relevante na competitividade dos mesmos. Somando-se a esse fato, estudos 

econômicos realizados apontam que, no Brasil, as micro e pequenas empresas são 

as responsáveis por 20% do produto interno bruto, por 40% dos salários pagos e por 

60% da oferta de empregos. Esse contexto motivou-me a estudar de forma 

minuciosa este universo de empresas, culminando com a apresentação desta tese, 

cuja hipótese coloco a seguir: a maioria das micro e pequenas indústrias definem os 

preços de venda dos seus produtos sem considerar corretamente a sua capacidade 

de produção para cada um dos diferentes itens produzidos, implicando em preços 

sub ou super-avaliados.  

  

Essa distorção deve-se em grande parte ao fato desse universo de empresas não 

dispor de técnica que permita o cálculo da capacidade de produção por produto, 

onde uma única linha fabrica, em conjunto, diferentes produtos. Somando-se a isto, 

a matéria-prima, se tratada como custo variável no processo do cálculo do preço de 

venda, conduzirá a valores conflitantes com os objetivos da empresa. 

 

Para atingir o objetivo desta tese, ela será dividida nas seções detalhadas a seguir: 

 

Seção 1, revisão dos principais conceitos e metodologias inerentes ao tema, 

constantes da bibliografia existente. 
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Seção 2, análise dos principais conceitos e metodologias inerentes ao tema, 

constantes da bibliografia existente. 

 

Seção 3, novos conceitos e novas metodologias. 

 

Seção 4, o ambiente das micro e pequenas indústrias, o conceito segundo a 

legislação fiscal e alternativas de tributação e seus impactos no preço de venda. 

 

Seção 5, o modelo proposto e testes através de simulações. 

 

Seção 6, fundamentos estatísticos na definição de uma amostra, aplicação do 

modelo proposto na amostra definida e testes de hipótese para diferença de duas 

médias populacionais em um caso de dados emparelhados. 

 

Seção 7, conclusões finais. 
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1  REVISÃO DOS PRINCIPAIS CONCEITOS E METODOLOGIAS INERENTES 
AO CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA, CONSTANTES DA BIBLIOGRAFIA 
EXISTENTE 

 

 

1.1 Conceitos 
 

 

Gasto é o sacrifício financeiro com que a empresa arca para a obtenção de um 

produto ou serviço qualquer. Este sacrifício é representado por entrega ou promessa 

de entrega de ativos (normalmente dinheiro), ou serviços. 

 

Desembolso é a saída de caixa. 

 

Investimento é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuro(s) período(s). 

 

Custo é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou 

serviços. 

 

Despesa é bem e/ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de 

receita. 

 

Custos/Despesas variáveis, em que os custos variáveis são aqueles fixos por 

unidade produzida e variáveis em seu total e as despesas variáveis são aquelas 

fixas por unidade faturada do produto e variáveis em seu total. 

 

Custos/Despesas semi-variáveis ou semi-fixos são aqueles(as)  que apresentam 

em sua composição parte fixa e parte variável. Variam de forma não proporcional. 

 

Custos/Despesas fixas, em que os custos fixos são aqueles fixos em seu total e 

variáveis por unidade produzida e as despesas fixas são aquelas fixas em seu total 

e variáveis por unidade vendida. 
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Receita é a entrega, por parte da empresa, de bens e/ou serviços a terceiros 

(clientes), obtendo em troca dinheiro ou outro elemento do ativo. 

 

Margem de Contribuição é a receita de vendas menos o somatório de custos e 

despesas variáveis. 

 

Ponto de equilíbrio contábil é o nível de receita de vendas a ser obtido pela 

empresa em dado período, suficiente para cobrir o total dos seus custos e despesas. 

É, pois, o ponto onde o lucro contábil líquido iguala a zero. 

 

Custeio é o critério adotado na apropriação dos custos aos produtos fabricados. 

 

Custeio por absorção é o critério segundo o qual todos os custos de produção, 

quer fixos, quer variáveis, quer diretos ou indiretos, e somente custos de produção, 

são apropriados aos produtos elaborados. Cabe destacar que, quando a empresa se 

utiliza do sistema denominado “lucro real” em seu processo contábil e, portanto, para 

a apuração da base de cálculo do seu imposto de renda, a legislação fiscal vigente 

determina que essa empresa somente poderá se utilizar do custeio por absorção 

para esse fim. 

 

Custeio variável ou direto é o critério segundo o qual são apropriados aos produtos 

fabricados somente os custos variáveis, quer diretos, quer indiretos. Aqui os custos 

fixos são considerados despesas do período, indo diretamente para o resultado. 

 

 

1.2 Princípios contábeis 
 

 

Da Realização é o princípio segundo o qual a receita é reconhecida no período 

contábil no qual é realizada. A realização da receita ocorre quando bens e/ou 

serviços são fornecidos a terceiros em troca de dinheiro ou de outro elemento do 

ativo. A receita é reconhecida quando ocorre o evento crítico, geralmente a venda. 
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Da Confrontação é o princípio segundo o qual, reconhecida a receita, deve-se 

deduzir dela todos os valores representativos de todos esforços para a sua 

obtenção. 

 

 

1.3  Cálculo do preço de venda 
 

 

Passamos agora a descrever as principais metodologias destinadas ao cálculo do 

preço de venda de produtos, constantes da bibliografia relacionada ao final deste 

trabalho, destacando os títulos dos livros e seus respectivos autores. 

 

 

1.3.1 Método do lucro sobre o capital empregado  

 

 
Em produção independente, João Passarelli (1976) destaca o referido método em 

seu livro Custos – uma visão global. Segundo o autor, este procedimento tenta 

desenvolver um preço necessário para render uma taxa pré-determinada ou 

desejada de lucratividade sobre o capital empregado. 

 

Por essa política, a determinação de preços começa com uma planejada taxa de 

lucro sobre o investimento. Para traduzir essa taxa de lucro em uma porcentagem 

sobre o custo, isto é, para se encontrar a margem de lucro, é necessário estimar-se 

um nível normal de produção, tirando-se a média do ciclo econômico. O custo total 

da produção normal de um ano pode, então, ser estimado e é considerado como 

custo-padrão para efeito de cálculo.  

 

Para ilustrar o uso e o efeito do lucro sobre o capital empregado, como guia na 

determinação do preço, suponhamos que os custos totais de uma empresa de 

produto único sejam de R$ 200.000,00, o capital total empregado R$ 400.000,00, o 

volume 100.000 unidades e o lucro desejado de 30%. A determinação do preço de 

venda seria como segue: 
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Preço de venda = Custo total + (% de lucro desejado x total capital empregado)  
                  Volume 
 

Preço de venda = R$ 200.000,00 + (0,3 x R$ 400.000,00) 
                                           100.000 unidades  
 

Preço de venda = R$ 200.000,00 + R$ 120.000,00 
                                      100.000 unidades 
 

Preço de venda = R$ 3,20/unidade 

 

Esse método é apresentado por Samuel Cogan (1999, p. 132), em seu livro Custos e 

Preços – formação e análise, com a denominação de “método baseado no retorno 

sobre o capital investido”. Os próximos três métodos também são citados por Cogan 

em seu mesmo livro. 

 

 

1.3.2   Método baseado no custo pleno 

 

 

Esse método se baseia na aplicação de todos os custos do produto, acrescidos da 

margem de lucro, conforme demonstração apresentada a seguir: 

 

 Produto 

Matérias-primas ...............................................................................            R$ 15,00   

Mão-de-obra direta...........................................................................   R$   4,00 

Custos indiretos de produção...........................................................   R$  9,00 

Custos de produção ........................................................................   R$ 28,00 

Despesas de vendas e administração ............................................    R$  6,00 

Custo de produção e venda ...........................................................    R$ 34,00 

Margem de lucro antes do imposto de renda  

(35% do custo de produção e venda) ............................................             R$ 11,90 

Preço de venda ..............................................................................             R$ 45,90 
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Existem casos em que os custos das matérias-primas são elevados em relação aos 

custos de transformação (constituídos pelos custos da mão-de-obra e pelos custos 

indiretos de fabricação), nos quais se observa que a margem aplicada aos custos 

totais de produção e venda estará muito influenciada pelo valor da matéria-prima. Ou 

mesmo, outros casos em que os custos de transformação são bem maiores que os 

custos do material direto – nesses casos também parece mais lógica a aplicação da 

margem de lucro justamente sobre os custos de transformação, como é mostrado a 

seguir: 

 

 Produto 

Matérias-primas .................................................................................     R$  5,00 

Custos de transformação ...................................................................     R$ 40,00 

Custos de produção ...........................................................................        R$ 45,00 

Despesas de vendas e administração ...............................................          R$10,00 

Custo de produção e venda ...............................................................          R$ 55,00 

Margem de lucro antes do imposto de renda  

(70% do custo de transformação)......................................................           R$ 28,00 

Preço de venda ..................................................................................   R$ 83,00 

 

 

1.3.3  Método baseado no custo marginal 

 

 

Considere-se o demonstrativo do produto abaixo: 

   Produto 

Matérias-primas ............................................................................... R$ 15,00 

Outros custos variáveis ....................................................................      R$  4,00 

Despesas de vendas e administração .............................................         R$  6,00 

Total dos custos marginais ..............................................................  R$ 25,00 

Custos indiretos de produção ..........................................................       R$   9,00 

Custo de produção e venda .............................................................       R$ 34,00 

 

Imagine, agora, que a citada empresa recebeu, de um determinado cliente, uma 

solicitação para um pedido de 10.000 unidades desse produto, porém ao preço de 
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R$ 27,00 por unidade. Como é inferior ao preço pleno, que é de R$ 34,00, pergunta-

se se a empresa deveria ou não acatar tal pedido. 

 

Para tanto, será realizada a seguinte análise: 

 

Produto por unidade 

Custo pleno de produção e venda .........................................     R$       34,00 

Preço cotado ..........................................................................           R$       27,00 

Perda por unidade ....................................................................        (R$        7,00) 

Quantidade cotada ...................................................................               10.000 

Perda total ................................................................................         R$ 70.000,00 

 

Sob uma rígida ótica do custo pleno, a análise indicaria não ser recomendável a 

aceitação desse pedido, pois a empresa incorreria numa perda total de R$ 

70.000,00. Essa, contudo, é uma análise que envolve uma falácia perigosa, e, para 

tanto, torna-se necessário prosseguir com a análise, agora tomando-se por base o 

custo marginal, conforme é mostrado a seguir: 

 

Produto por unidade 

Total dos custos marginais .............................................................  R$        25,00 

Preço cotado ................................................................................... R$        27,00 

Contribuição à cobertura dos custos fixos e do lucro ...................... R$          2,00 

Quantidade cotada ..........................................................................        10.000 

Contribuição total ............................................................................ R$ 20.000,00 

 

Conforme se pode observar, sempre que o preço cotado for superior aos custos 

variáveis, isso representará uma margem de contribuição que servirá para ajudar a 

cobrir os custos fixos e o lucro. Esse tipo de raciocínio, contudo, não pode ser 

aplicado de forma indiscriminada, sob o risco da empresa apresentar sérios 

prejuízos, pois os pedidos podem não ser suficientes para cobrirem  todos os custos 

fixos. Porém, essa prática poderá ser aplicada nos casos em que a empresa 

apresenta uma súbita ociosidade, quando, então, um faturamento que apresente 

margem de contribuição positiva seria bem-vindo. É importante lembrar que isso 

mostra uma prática de preços diferenciados que somente deveria ser adotada em 



 

 

17

mercados diferentes, com a garantia de que tal política não iria afetar o 

relacionamento que se tem com a clientela da empresa. 

 

 

1.3.4  Cálculo do Markup 

 

 

O Markup é um índice aplicado sobre o custo de um bem ou serviço para a formação 

do preço de venda. Esse índice é tal que 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. 

 

A seguir é apresentado um exemplo de aplicação como segue: 

 

Seja um produto com os seguintes valores: 

Matérias-primas ........................ R$ 350,00 

Outros custos variáveis ............ R$ 250,00 

 

Como foi dito, o Markup cobre uma série de contas; assim, considere-se os 

seguintes valores, usualmente fornecidos, como uma porcentagem do preço de 

venda: 

 

Impostos e taxas de vendas 

ICMS .....................................................................18,00% 

PIS ......................................................................... 0,65% 

COFINS ................................................................. 2,00% 

Comissões de vendas ........................................... 3,00% 

Total (ITV – Impostos Taxas Vendas) .................  23,65% 

 

Margem de contribuição que corresponde aos custos/despesas fixos mais lucro. 

 

Despesas de administração fixas ......................... 3,00% 

Despesas de vendas fixas ...................................  4,00% 

Custos indiretos de produção fixos ......................  6,00% 
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Lucro .................................................................... 18,00% 

Total (MC – Margem de contribuição) ................  31,00% 

O fator Markup será dado por: 

Preço de venda ...................................................100,00% 

(menos) 

ITV ......................................................................   23,65% 

MC ......................................................................   31,00% 

Markup divisor ....................................................   45,35% 

 

Ou, opcionalmente,  

 

Markup multiplicador (100% / 45,35%) = 2,20507 

 

Aplicando, tem-se: 

 

Markup divisor 

Matérias-primas ....................................................   R$   350,00 

Outros custos variáveis .........................................  R$   250,00 

Total ......................................................................  R$   600,00 

(dividido pelo Markup divisor) ...............................      45,35%   

Preço de venda ....................................................  R$ 1.323,04 

 

Markup multiplicador 

Matérias-primas ....................................................   R$   350,00 

Outros custos variáveis ........................................   R$   250,00 

Total .....................................................................   R$    600,00 

(vezes o Markup multiplicador) .............................      2,20507 

Preço de venda .....................................................  R$ 1.323,04 

 

Em Gestão estratégica de custos, José Hernandez Perez Júnior, Luís Martins de 

Oliveira e Rogério Guedes Costa (1999),  destacam a abordagem RKW, abordagem 

do custeio por absorção e a abordagem da margem de contribuição, todas 

destinadas à determinação de preços, as quais são relatadas na seqüência. 
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1.3.5  Abordagem RKW  
 

 

A abordagem RKW (Reichskuratorium fur Wirtshaftlichkeit), para determinar e 

comparar preços, foi muito utilizada na Alemanha no início do século XX. Consiste 

em alocar todos os gastos à unidade do produto, prevendo determinado volume de 

atividade. Admitindo-se para um determinado ano, em uma indústria qualquer, 

despesas operacionais de R$ 72.000,00, um custo dos produtos vendidos de         

R$ 144.000,00, com volume de produção igual a 1000 unidades, e sendo o objetivo 

uma margem igual a 20% de lucro líquido sobre o preço de venda, a equação que 

permite calcular tal preço, segundo essa abordagem, é a seguinte: 

 

P = CPV + DO + 0,20P 

 

Onde: 

P = preço de venda unitário do produto 

CPV = custo unitário do produto vendido 

DO = despesas operacionais por unidade do produto vendida 

 

Temos então:  

 

P – 0,20P = CPV + DO 

0,80 P = R$ 144,00 + R$ 72,00 

P = R$ 216,00 
          0,80 
 

P = R$ 270,00 por unidade. 

 

 

1.3.6  Abordagem do custeio por absorção 

 

 

Nesta abordagem, o processo para o cálculo do preço de venda do produto parte do 

custo do produto vendido (CPV), a ele adicionando-se a margem de lucro bruto 
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desejada sobre o preço de venda. Considerando os mesmos dados da indústria 

hipotética utilizados como exemplo na abordagem RKW anteriormente apresentada 

e pressupondo aqui que o objetivo seja de uma margem de lucro bruto sobre o preço 

de venda igual a 46,67%, teremos: 

 

P = CPV + 0,4667P 

 

Logo: 

P – 0,4667P = CPV 

0,5333P = R$ 144,00 

P = R$ 144,00 
        0,5333 
 

P = R$ 270,00 por unidade. 

 

 

1.3.7  Abordagem da margem de contribuição 

 

 

A margem de contribuição unitária de um produto é o seu preço de venda unitário 

menos a somatória dos seus custos variáveis unitários e despesas variáveis 

unitárias. Nesta abordagem, o objetivo é o cálculo do preço de venda do produto 

segundo o qual a empresa terá um percentual previamente estabelecido de margem 

de contribuição sobre esse preço. 

 

Assim sendo, se determinado produto apresenta gastos variáveis totais iguais a      

R$ 100,00 por unidade e previamente se estabeleceu uma margem de contribuição 

igual a 60%, teremos para o preço de venda unitário do mencionado produto o que 

segue: 

 

P = GV + %MC 
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Onde: 

P = preço de venda unitário 

GV = gastos variáveis unitários totais 

%MC = percentual de margem de contribuição sobre o preço de venda 

 

P = R$ 100,00 + 0,6P 

P – 0,6P = R$ 100,00 

0,4P = R$ 100,00  logo P = R$ 250,00 por unidade. 

 

As metodologias de precificação, denominadas Determinação de Custo-alvo, Preço 

de Retorno-alvo e Preço de Mercado, são algumas das mencionadas por Philip 

Kotler (2000).  

 

 

1.3.8 Determinação de Custo-alvo 

 

 

Os japoneses utilizam um método denominado determinação de custo-alvo: utilizam 

pesquisas de mercado para estabelecer as funções desejadas de um novo produto e 

determinam o preço pelo qual o produto pode ser vendido, dado o seu apelo e os 

preços dos concorrentes. Deduzem a margem de lucro desejada desse preço e o 

valor restante representa o custo-alvo que deverão atingir. Em seguida, examinam 

cada elemento de custo-projeto, engenharia, fabricação, vendas – e os separam em 

unidades menores. Consideram meios de realizar a reengenharia de componentes, 

eliminar funções e reduzir os custos de fornecedores. O objetivo é trazer as 

previsões de custo final para a faixa do custo-alvo. Quando não conseguem, podem 

decidir não desenvolver o produto, porque este não será vendido pelo preço-alvo 

nem realizará o lucro-alvo. Quando conseguem, é provável que tenham lucros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

22

1.3.9  Preço de retorno-alvo 
 

 

Na determinação de preço de retorno-alvo, a empresa determina o preço que 

renderia sua taxa-alvo de Retorno sobre Investimento - ROI. Suponha que um 

fabricante de torradeiras tenha investido US$ 1.000.000,00 no negócio e deseje 

determinar um preço que permita um ROI de 20%, sendo o custo unitário da 

torradeira US$ 16,00 e a quantidade prevista para vendas a de 50.000 unidades.  

 

Preço de retorno-alvo = custo unitário + ROI x capital investido 
                                                                     vendas unitárias 
 

Preço de retorno-alvo = US$ 16,00 + 0,20 x US$ 1.000.000,00 
                                                                         50.000 
 

Preço de retorno-alvo = US$ 20,00 

 

 

1.3.10 Preço de mercado 
 

 

Na determinação de preços de mercado, a empresa estabelece seus preços 

orientando-se em grande parte pelos preços dos concorrentes. Essa é uma prática 

bastante difundida. Quando os custos são difíceis de medir ou não se sabe como a 

concorrência reagirá, as empresas consideram o preço corrente uma boa solução. 

Acredita-se que reflita um consenso do setor quanto ao preço que renderá um 

retorno justo e não porá em risco a harmonia do setor. 
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2 COMENTÁRIOS DOS PRINCIPAIS CONCEITOS E METODOLOGIAS 
INERENTES AO TEMA, CONSTANTES DA BIBLIOGRAFIA EXISTENTE 

 

 

2.1 Conceitos 
 

 

Em Contabilidade de Custos, Eliseu Martins (1982, p. 21) conceituou investimento, 

despesa e custo, conforme o apresentado no item anterior 1.1. Passamos agora às 

complementações e comentários dos conceitos anteriormente descritos. 

 

 

2.1.1 Investimento 

 

 

Após conceituar investimento, Eliseu Martins (1982, p. 21) prossegue dizendo:  

 
Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços 
(gastos) que são estocados nos ativos da empresa para baixa ou 
amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu 
desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente 
chamados de investimentos. 

 

 

2.1.2 Custo 

 

 

O custo é também um gasto, só que reconhecido como custo no momento da 

utilização dos fatores de produção para a fabricação de um produto ou execução de 

um serviço. 
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2.1.3 Despesa 

 

 

Ao se analisar o conceito de despesa anteriormente apresentado, verifica-se a 

relação direta desta com receita, quando se diz que são bens e/ou serviços 

consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de uma receita, ou seja, no 

momento da geração da receita existem despesas e não custos. Assim sendo, cabe 

lembrar aqui a inadequação da terminologia custo do produto vendido, sempre 

presente nas demonstrações de resultados. Aqui, o mais adequado seria despesas 

com produtos vendidos. 

 

 

2.1.4 Custos e despesas variáveis 

 

 

Custos e despesas variáveis, os quais são valores fixos por unidade e variáveis em 

seu total, são referenciados em unidades monetárias e não em percentual, a menos 

que exista, por exemplo, um preço de venda já definido, quando então poderia se 

dizer que a despesa unitária com o produto vendido é de tantos por cento do seu 

preço de venda. Exceção é feita às despesas tipicamente variáveis, tais como 

impostos incidentes sobre vendas e comissões sobre vendas, os quais são 

estabelecidos na forma de percentual. 

 

 

2.1.5 Custos e despesas fixos 
 

 

Os custos e despesas fixos, os quais são conceituados como fixos em seu total e 

variáveis por unidade, têm tal conceito válido até certo nível de atividade da 

empresa. Por exemplo, o custo de depreciação de equipamentos em certo processo 

de fabricação. Tal custo será fixo em seu total até que este processo alcance a sua 

plena capacidade, a partir do que, caso se deseje ampliar a capacidade produtiva, 
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também um novo patamar para o custo de depreciação será estabelecido, pois 

novos equipamentos, com certeza, serão agregados. 

 

 

2.1.6 Custos e despesas semi-variáveis 

 

 

Os custos e despesas semi-variáveis ou semi-fixos são aqueles que apresentam, em 

suas composições, uma parte fixa e uma parte variável. São exemplos os gastos 

com água, energia elétrica e telefonia. Custos e despesas com essa característica 

deverão ter suas parcelas fixas e suas parcelas variáveis tratadas como tal, tanto em 

um processo contábil como por ocasião do cálculo do preço de venda de um produto 

ou no momento de se calcular o ponto de equilíbrio da empresa. 

 

 

2.1.7 Receita 

 

 

A receita é decorrente da transferência, por parte da empresa, do seu produto a um 

terceiro, que é o seu cliente, recebendo em troca moeda ou outro elemento do ativo. 

 

 

2.1.8 Custeio 

 

 

Custeio é a denominação dada ao processo contábil através do qual os custo são 

apropriados aos produtos fabricados. Dentre os sistemas de custeio existentes, 

estarei comentando, na seqüência, o custeio pós-absorção e o custeio variável ou 

direto. Para tal, admitamos a empresa XYZ, a qual é fabricante de um único produto 

A, cujo preço de venda unitário é R$ 10,00. O custo variável unitário do referido 

produto é R$ 4,00 e a despesa variável unitária é R$ 2,00. Os custos fixos mensais 

totalizam R$ 20.000,00 e as despesas fixas em igual período totalizam                

R$ 10.000,00. A capacidade mensal de produção do produto A apresentada pela 
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empresa é de 10.000 unidades. Admitamos também que a XYZ esteja produzindo à 

sua plena capacidade. 

 

 

2.1.9 Custeio por absorção 

 

 

O custeio por absorção é o processo contábil no qual são apropriados aos produtos 

em fabricação tanto os custos fixos como os variáveis. 

 

No caso da empresa XYZ, anteriormente mencionada, admitimos que em 

determinado mês a referida empresa tenha iniciado e concluído a fabricação de 

10.000 unidades do seu produto A. Ao longo do citado mês, estarão sendo gerados 

R$ 40.000,00 de custos variáveis, resultado da fabricação das 10.000 unidades 

multiplicadas por R$ 4,00, que é o custo variável unitário, mais os R$ 20.000,00 de 

custos fixos mensais. Estando a empresa trabalhando no sistema de custeio por 

absorção, estes R$ 60.000,00 de custos estarão em sua totalidade sendo 

transformados em investimentos, pois, ao final do período, o processo produtivo das 

10.000 unidades estará concluído, passando então para o estoque (ativo) de 

produtos acabados, com valor médio de R$ 6,00 por unidade. No momento da 

venda, teremos receita de venda unitária de R$ 10,00 e despesa com produto 

vendido por unidade de R$ 6,00. 

 

 

2.1.10 Custeio variável ou direto 
 

 

O custeio variável ou direto é o processo contábil no qual são apropriados aos 

produtos em fabricação somente custos variáveis. Continuando, aqui, com a análise 

da situação descrita no item anterior (2.1.9) para a empresa XYZ, verifica-se que, no 

caso da referida empresa optar por este sistema de custeio, do total de custos 

gerados ao longo do mês, estarão sendo apropriados a produtos em fabricação 

somente os R$ 40.000,00 que são os custos variáveis decorrentes da fabricação 

mensal das 10.000 unidades. Os custos fixos, aqui, são levados diretamente ao 
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resultado do mês. Neste caso, somente custos variáveis estarão sendo 

transformados em investimentos (estoque de produtos acabados) com valor médio 

de R$ 4,00 por unidade, que é o resultado das 10.000 unidades fabricadas do 

produto A multiplicadas por R$ 4,00, que é o custo variável unitário. No momento da 

venda do produto A, teremos também aqui receita de venda unitária de R$ 10,00; 

porém, neste caso, despesa unitária com produto vendido de R$ 4,00. 

 

 

2.2 Princípios contábeis 
 

 

Em Gestão Estratégica de Custos, José Hernandez Perez Júnior, Luís Martins de 

Oliveira e Rogério Guedes Costa (1999, p. 59), definem princípios contábeis como :  

 
[...] sendo normas, por convenção, adotadas e consideradas 
adequadas para demonstrar o patrimônio de uma empresa e as 
mutações ocorridas durante um período. São, portanto, convenções 
que variam no tempo e no espaço, evoluindo de acordo com as 
circunstâncias. 

 

 

2.2.1 Da Realização 
 

 

O princípio da realização determina que as receitas sejam reconhecidas somente 

quando ocorre o evento crítico, geralmente por ocasião da transferência de um bem 

ou serviço para terceiros. Em termos de empresas industriais e comerciais, a receita 

é reconhecida no momento da venda. Esse princípio estabelece uma diferença entre 

contabilidade e economia. Em economia, considera-se que o processo industrial cria 

valor, mas, na contabilidade, somente os custos são reconhecidos como 

contribuintes ao valor dos produtos no ciclo industrial; todo o lucro somente é 

reconhecido no momento da venda. 
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2.2.2 Da Confrontação 
 

 

Princípio contábil segundo o qual, quando reconhecida a receita, deve-se deduzir 

dela todos os valores representativos dos esforços para a sua obtenção. Segundo 

este princípio, fica claro que, quando uma indústria gera custos em seu processo 

produtivo, fabricando dez unidades de um produto e, no momento seguinte, são 

vendidas cinco dessas unidades, deverão ser deduzidos da receita gerada por estas 

cinco unidades os custos de fabricação unicamente destas cinco unidades, os quais 

por decorrência da venda, se transformam aqui em despesas. As outras cinco 

unidades permanecem como parte do ativo pelo seu valor de custo. 

 

 

2.3 Ponto de equilíbrio contábil 
 

 

Na seção 1 deste trabalho, apresentou-se, o conceito de ponto de equilíbrio contábil, 

o qual traz a idéia central de diferentes autores sobre o assunto. Passamos, agora, a 

destacar especificamente a conceituação dada a ponto de equilíbrio contábil por 

alguns desses autores, apresentando ao final deste tópico os meus comentários a 

respeito. 

 

Em Custos e preços – formação e análise, Samuel Cogan (1999, p. 36) diz que “[...] 

o ponto de equilíbrio corresponde à quantidade produzida/volume de operações para 

a qual a receita iguala o custo total”. Segue dizendo: “É, pois, o ponto onde o lucro 

líquido iguala a zero, podendo ser expresso em unidades físicas ou monetárias”. O 

modelo do ponto de equilíbrio tem por objetivo determinar o nível de produção em 

termos de quantidade e/ou de valor que se traduz pelo equilíbrio entre a totalidade 

dos custos e das receitas. Para um nível abaixo desse ponto, a empresa estará na 

zona de prejuízo e, acima dele, na zona de lucratividade. Nesse ponto, o nível de 

operação é tal que absorve a totalidade dos custos/despesas fixos, e, acima dele, 

somente incidem os custos/despesas variáveis. Conforme se pode observar, no 

ponto de equilíbrio a receita total iguala os custos totais; então, pode-se escrever a 

seguinte equação: 
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Receita total = Custo total ou Receita total = Custo fixo + Custo variável 
 

 

Em Contabilidade de custos, Eliseu Martins (1982, p. 256) comenta: “O ponto de 

equilíbrio nasce da conjugação dos custos totais com as receitas totais”. Segue 

dizendo: “A empresa obterá seu ponto de equilíbrio quando suas receitas totais 

equalizarem seus custos e despesas totais, com resultado então igual a zero”. 

 

Em Princípios de administração financeira, Lawrence J. Gitman (1978, p. 75) define 

o ponto de equilíbrio como “[...] o nível de vendas onde todos os custos operacionais 

fixos e variáveis são cobertos; isto é, o nível em que o LAJIR iguala-se a zero”. 

 

Em Gestão estratégica de custos, José Hernandez Perez Júnior, Luís Martins de 

Oliveira e Rogério Guedes Costa  (1999, p. 191), definem “o ponto de equilíbrio 

como sendo o nível de venda em que não há lucro nem prejuízo, ou seja, no qual os 

gastos totais (custos totais mais despesas totais) são iguais às receitas totais”. 

 

Expostos os conceitos para o ponto de equilíbrio, alguns esclarecimentos se fazem 

necessários. 

 

Em primeiro lugar, quando se fala de ponto de equilíbrio de uma empresa, estamos 

nos referindo ao ponto de equilíbrio contábil desta empresa, ou seja, estamos 

fazendo menção a um dado valor para a receita de vendas da qual, subtraído o total 

das despesas incorridas pela empresa na sua obtenção, chega-se a um resultado 

nulo, ou seja, estamos nos referindo ao demonstrativo de resultados desta empresa 

em sua totalidade. Quando desejamos nos referir ao ponto de equilíbrio de 

determinada empresa, porém, antes de computados os impostos incidentes e/ou as 

despesas financeiras, necessariamente tais fatos deverão ser explicitados, não 

sendo, nestas situações, adequada a utilização da terminologia ponto de equilíbrio 

pura e simplesmente. 

 

Em segundo lugar, quando analisamos ponto de equilíbrio, estamos voltados para 

contas de resultado, ou seja, receitas e despesas, e não para custos. Portanto, 
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quando se calcula ponto de equilíbrio, há que se analisar receitas e despesas. Não 

há que se falar em custos, dada a sua inexistência. 

 

Em terceiro lugar, lembrando o conceito de custo, o qual diz ser um gasto relativo a 

bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços, verifica-se que, em 

uma industria, ao término do processo produtivo, os custos de produção, caso não 

permaneça nada em linha (produtos em processo), serão transferidos para o 

estoque de produtos acabados (ativos), transformando-se em ativos destinados à 

venda, que, no momento da sua venda, serão transformados em despesas com 

produtos vendidos, o que está em perfeita sintonia com o conceito de despesa, que 

diz ser esta um bem e/ou serviço consumidos direta ou indiretamente para a 

obtenção da receita. 

 

Em quarto lugar, retomando o princípio contábil da confrontação, segundo o qual, 

reconhecida a receita, deve-se deduzir dela todos os valores representativos dos 

esforços para a sua obtenção, evidencia-se a inadequação da utilização do 

raciocínio do custeio variável para o cálculo do ponto de equilíbrio, pois neste 

estamos deduzindo da receita valores representativos de esforços que transcendem 

aos necessários à obtenção dessa receita. Esses valores são os referentes aos 

custos fixos, os quais, no custeio variável, têm a sua totalidade debitada a resultado.  

 

Em conclusão, quando analisamos ponto de equilíbrio, devemos trabalhar somente 

com receitas e despesas. Nesse sentido, a metodologia do custeio por absorção é a 

mais adequada, pois, através dela, os custos de produção são, em um primeiro 

momento, transformados em investimentos (estoques de produtos acabados) por 

ocasião da conclusão do processo produtivo. Em um segundo momento, no 

momento da venda, esses investimentos se transformarão em despesa variável 

denominada despesas com produtos vendidos. Os níveis de estoques de matérias-

primas, produtos em processo e produtos acabados, os quais implicam em custos, é 

uma decisão da gestão financeira da empresa, não podendo influenciar no nível de 

vendas necessário dessa empresa, para que a mesma atinja o seu ponto de 

equilíbrio. 
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2.3.1 Margem de contribuição 
 

 

Segundo José Hernandez Perez Júnior, Luiz Martins de Oliveira e Rogério Guedes 

Costa (1999, p. 190), a margem de contribuição como a diferença entre o preço de 

venda do produto e a soma dos custos e despesas variáveis. Diz também que a 

margem de contribuição pode ser entendida como a parcela do preço de venda que 

ultrapassa os custos e despesas variáveis, e que contribuirá para a absorção dos 

custos fixos e, ainda, para a formação do lucro. 

 

 

2.3.2 Cálculo do ponto de equilíbrio contábil 

 

 

Em Contabilidade de custos, Eliseu Martins (1982, p. 257) apresenta a seguinte 

fórmula para o cálculo do ponto de equilíbrio em unidades, sendo que, para a sua 

transformação em unidades monetárias de receitas totais, basta multiplicar as 

unidades pelo preço de venda unitário: 

 

Ponto de Equilíbrio =         Custos + Despesas fixos    . 
      Margem de contribuição unitária 
 

 

Para a análise da fórmula apresentada, retomemos o caso da empresa XYZ 

mencionada em 2.1.8. A empresa é fabricante de um único produto A, cujo preço de 

venda unitário é R$ 10,00. O custo variável unitário do referido produto é R$ 4,00 e a 

despesa variável unitária é R$ 2,00. Os custos fixos mensais totalizam R$ 20.000,00 

e as despesas fixas em igual período totalizam R$ 10.000,00. A capacidade mensal 

de produção do produto A, apresentada pela empresa, é de 10.000 unidades. 

Admitindo-se que a empresa venha operando a plena capacidade, calculemos o 

ponto de equilíbrio da empresa com base na fórmula apresentada: 
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P.E. em unidades = R$ 20.000,00 + R$ 10.000,00 
                                R$ 10,00 – R$ 4,00 – R$ 2,00 
 

P.E. em unidades a serem vendidas: 7.500 unidades/mês  

 

P.E. em receita de vendas: 7.500 unidades x R$ 10,00 = R$ 75.000,00 

 

Demonstrando: 

 

 Receitas de vendas ....................................................... R$ 75.000,00 

(-) Custos variáveis ........................................................ R$ 30.000,00 

(-) Despesas variáveis ................................................... R$ 15.000,00 

 = Margem de contribuição total ....................................  R$ 30.000,00 

(-) Custos fixos ..............................................................  R$ 20.000,00 

(-) Despesas fixas .......................................................... R$ 10.000,00 

 = Resultado ....................................................................          0 

 

O demonstrativo de resultados apresentado tem seus fundamentos no denominado 

custeio variável ou direto. Observe-se que os R$ 20.000,00 registrados no 

numerador da fórmula, bem como os R$ 4,00 registrados no denominador, são 

gastos realizados no processo produtivo das 10.000 unidades, que foram 

transformados em estoque e, deste, se transformarão em despesa no momento da 

venda. Esses argumentos encontram forte sustentação ao se observar, no 

demonstrativo do ponto de equilíbrio, o qual indica receitas de vendas necessárias 

para tal de R$ 75.000,00, que, neste nível de receitas, não serão consumidos 

(despesas) a totalidade dos R$ 75.000,00, pois, destes, R$ 20.000,00, que ali se 

encontram registrados a título de custos fixos, deveriam estar registrados apenas    

R$ 15.000,00 a título de despesa fixa, que é o resultado da incidência de R$ 2,00 de 

custos fixos por unidade produzida que, multiplicados pelas 7.500 unidades 

vendidas, aparentemente necessárias ao ponto de equilíbrio, implicam, então, em 

lucro de R$ 5.000,00, ao invés de resultado nulo neste nível de receita. Assim 

sendo, o raciocínio mais adequado para o cálculo do ponto de equilíbrio nesta 

situação seria: o valor levado a débito de produtos acabados decorrentes da 

produção das 10.000 unidades são R$ 60.000,00, provenientes de gastos variáveis 
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à razão de R$ 4,00 por unidade, mais R$ 20.000,00 de gastos fixos. No momento da 

venda do produto A, cada unidade vendida implicará em despesa variável com 

produto vendido de R$ 6,00. O cálculo do ponto de equilíbrio, através da mesma 

fórmula, ficará então: 

 

P.E. em unidades =             Despesas fixas               .        
                                  Margem de contribuição unitária 
 

P.E. em unidades =                 R$ 10.000,00           .  =  5.000 unidades 
                                 R$ 10,00 – R$ 6,00 – R$ 2,00 
 

 

O ponto de equilíbrio acontece com 5.000 unidades vendidas, às quais 

correspondem R$ 50.000,00 de receita de vendas. A nova situação aqui 

apresentada deve-se unicamente ao fato dos R$ 20.000,00 de custos fixos terem 

sido levados a débito de estoques, ao invés de diretamente a resultado. 

 

Com referência aos comentários realizados a respeito dos itens 2.1.1 até o atual, 

destaco que todos dizem respeito a práticas contábeis, indicando principalmente 

qual ou quais contas, em um processo contábil, devem ser debitadas e quais 

creditadas, ou vice-versa, com base em determinada conceituação e metodologia. 

Outro aspecto a respeito do qual chamo a atenção é que, com exceção dos 

comentários realizados referentes à receita e ao princípio contábil da realização, 

todos os demais referem-se a fenômenos que ocorrem após a realização da receita. 

A receita obtida por uma empresa industrial, em determinado período, é decorrente 

da transferência por parte desta, a um preço de venda previamente calculado, de 

certa quantidade de produtos, por ela fabricados, a terceiros, que são os seus 

clientes, recebendo em troca algum elemento do ativo. Desta receita serão 

subtraídas todas as despesas necessárias à sua obtenção, esperando-se chegar a 

determinado volume de lucro que atenda aos objetivos e necessidades dessa 

empresa. No momento da construção do preço de venda de um produto, devemos 

ter em mente que o mesmo, além de atuar como um agente de competitividade, 

deverá ser capaz de propiciar à empresa, dentro de parâmetros previamente 

estabelecidos, retornos antecipadamente definidos. 
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Passamos, agora, a comentar alguns métodos destinados a essa finalidade, 

constantes da bibliografia. 

 

 

2.4 Cálculo do preço de venda 
 

 

A bibliografia revisada para o desenvolvimento deste trabalho apresenta vários 

métodos destinados ao cálculo do preço de venda, os quais serão aqui analisados. 

 

 

2.4.1 Método do lucro sobre o capital empregado 

 

 

O método assim denominado é apresentado por João Passarelli (1976) em seu livro 

Custos  – uma visão global. A descrição, bem como a metodologia para a aplicação 

do mencionado método, encontra-se no item 1.3.1, o qual é uma transcrição do 

citado livro. O mesmo método é apresentado por Samuel Cogan (1999), em seu livro 

Custos e preços – formação e análise, porém com a denominação de “Método 

Baseado no Retorno Sobre o Capital Investido”, cuja descrição, dada por Cogan 

(1999, p. 132) é a seguinte: “Nesse método, a empresa está preocupada que sua 

margem de lucratividade garanta um retorno sobre o capital investido”. 

 

Imagine-se, para tal, como ilustração, que a empresa deseje um retorno de 18,2% 

do seu capital investido, que é de R$ 100.000,00. Imaginando-se que essa empresa 

possua custos totais de R$ 9.000,00 e um volume de vendas de 80.000 unidades, o 

preço de venda poderá ser determinado facilmente a partir da equação fundamental: 

 

 
Preço de venda x volume de venda = custo total + %retorno desejado x capital investido 
                                                                                                                  

 

Substituindo-se os valores dados, tem-se: 
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  80.000 unidades x preço de venda = R$ 9.000,00 + 0,182 x R$ 100.000,00 

ou 

Preço de venda =     R$ 9.000,00 + 0,182 x R$ 100.000,00       = R$ 0,34” 

                                               80.000 unidades 
 

 

Ao se analisar o método apresentado, constatam-se algumas limitações. 

 

Quando é mencionado que a empresa possui custos totais de R$ 9.000,00, 

acreditamos que deva ser entendido como sendo despesas totais para um volume 

de vendas de 80.000 unidades. 

 

O método, conforme é apresentado, aplica-se a empresas que operam com um 

único produto. 

 

O método não explica se o montante de despesas fixas, contidas nos R$ 9.000,00, 

são suficientes apenas para dar sustentação a um volume de vendas de 80000 

unidades ou se suportariam um volume maior. Caso suportem um maior volume, o 

preço de venda calculado de R$ 0,34 está superprecificando o produto, podendo 

trazer perda de competitividade via preço. Supondo que as despesas totais, de      

R$ 9.000,00, apresentem em sua composição R$ 4.000,00 de despesas variáveis e 

R$ 5.000,00 de despesas fixas, e que estas despesas fixas possam dar sustentação 

a um volume de vendas de até 100.000 unidades, o cálculo do preço de venda de 

R$ 0,34 anteriormente apresentado passaria a ser: 

 

Preço de Venda = R$ 10.000,00+ 0,182 x R$ 100.000,00 = R$ 0,282 
        100.000 unidades 
 

Os R$ 10.000,00 que aparecem no numerador da fórmula, substituindo os             

R$ 9.000,00 anteriormente ali registrados, resultam do seguinte cálculo: se os        

R$ 9.000,00 de despesas totais são formados de R$ 4.000,00 de despesas variáveis 

e R$ 5.000,00 despesas fixas, ao se alcançar um volume de 100.000 unidades 

teremos (R$ 4.000,00 : 80.000) multiplicado por 100.000 unidades, mais os            

R$ 5.000,00 de despesas fixas, totalizando, assim, os R$ 10.000,00 de despesas 



 

 

36

fixas mais as variáveis. Um cuidado que sempre deve ser tomado pela empresa é o 

de não precificar seus produtos baseada em uma possível demanda, principalmente 

quando essa demanda é inferior à sua capacidade de oferta, pois, se assim o fizer, 

estará correndo o sério  risco de estar transferindo para o preço do seu produto 

custos fixos ociosos, podendo, então perder competitividade via preço. O ideal é que 

a capacidade de produzir esteja sincronizada com a capacidade de vender e 

entregar. 

 

Os próximos três métodos a serem comentados são o método baseado no custo 

pleno, o método baseado no custo marginal e o cálculo do markup. Estes métodos 

também são apresentados em Custos e preços – formação e análise, de Samuel 

Cogan (1999). Esses métodos estão transcritos nos itens 1.3.2 a 1.3.4 

respectivamente. 

 

 

2.4.2 Método baseado no custo pleno 

 

 

Neste método, o qual foi apresentado em 1.3.2, podemos observar tratar-se de uma 

listagem de custos e despesas referentes à produção e venda de uma unidade de 

certo produto. À somatória dos valores constantes desta listagem é acrescido um 

percentual calculado sobre esse total, a título de lucro. Retomemos a demonstração 

feita pelo autor, constante do 1.3.2: 

 

 Produto 

Matéria-prima .......................................................................................       R$ 15,00 

Mão-de-obra direta ...............................................................................    R$   4,00 

Custos indiretos de produção ...............................................................     R$   9,00 

Custos de produção ..............................................................................     R$ 28,00 

Despesas de vendas e administração ..................................................  R$   6,00 

Custo de produção e venda................................................................... R$ 34,00 

Margem de lucro antes do imposto de renda  

(35% do custo de produção e venda) ..................................................... R$ 11,90 

Preço de Venda ...................................................................................... R$ 45,90 
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Devemos lembrar que, sempre que analisarmos custos e despesas por unidade em 

um processo de produção, administração e vendas, esses valores unitários serão 

fixos, variáveis ou semi-variáveis. Admitamos uma empresa fabricante de certo 

produto cujos dados unitários referentes a custos e despesas sejam os descritos 

acima, e que esta empresa esteja fabricando e vendendo mensalmente 2.000 

unidades desse produto. Ao se analisar os custos e despesas constantes da 

listagem referente ao produto em análise, verifica-se que custos indiretos de 

produção e despesas de vendas e administração apresentam comportamento de 

semi-variável ou semi-fixo, tendo os demais itens comportamento variável. 

Admitamos que, para o volume de produção mensal de 2.000 unidades, tenhamos 

custos indiretos de produção de R$ 18.000,00 e despesas de vendas e 

administração de R$ 12.000,00, sendo as taxas unitárias referentes aos variáveis  

R$ 5,00 e R$ 3,00, respectivamente, e as parcelas fixas para o mencionado volume 

mensal de produção de R$ 8.000,00 e R$ 6.000,00 respectivamente. Para o 

mencionado volume de 2.000 unidades mês, teremos, para os semi-fixos, custos 

indiretos de produção por unidade de R$ 5,00, referentes à taxa variável, e mais    

R$ 4,00, referentes à parte fixa por unidade, cujo valor é resultante da divisão do 

valor fixo total de R$ 8.000,00 pelas 2.000 unidades mensalmente produzidas, 

totalizando, dessa forma, o custo indireto de produção de R$ 9,00 por unidade. Por 

raciocínio semelhante, chega-se à despesa de vendas e administração de R$ 6,00 

por unidade. De todo o comentado neste item, duas conclusões são de grande 

importância. A primeira é o fato de que quando alguém menciona custos ou 

despesas unitárias, necessariamente tem implícito em suas palavras determinado 

volume de produção. A segunda é que esses valores unitários serão válidos 

unicamente para esse volume de produção implícito. Como demonstração disso que 

acabamos de afirmar, se admitirmos, para a situação aqui analisada, um nível de 

produção mensal de 2.500 unidades, ao invés das 2.000 anteriormente 

mencionadas, o custo indireto de produção unitário será reduzido de R$ 9,00 para 

R$ 8,20, e despesas unitárias de vendas e administração de R$ 6,00 para R$ 5,00. 

Com isso, o custo de produção e venda se reduzirá de R$ 34,00 para R$ 32,20, 

possibilitando um preço de venda, de R$ 43,47 com os mesmos 35% de acréscimo 

ao custo de produção e venda ou então se manteria o preço de venda por unidade 

de R$ 45,90, porém, com um ganho unitário superior. 
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2.4.3 Método baseado no custo marginal 
 

 

O método em análise é apresentado em 1.3.3, não se destinando, na realidade, ao 

cálculo do preço de venda, mas de comparação ao preço ofertado pelo cliente. 

Tomando-se o exemplo apresentado por Samuel Cogan (1999), verificamos tratar-se 

de um produto cujo custo total é R$ 34,00, e custos mais despesas variáveis 

totalizando R$ 25,00. O exemplo coloca a hipótese da empresa receber um pedido 

de 10.000 unidades do produto; porém, o cliente oferece R$ 27,00 por unidade do 

referido produto. Cogan (2002) comenta que tal oferta não deve ser pura e 

simplesmente descartada, pois a mesma implica em margens de contribuição 

unitária positiva de R$ 2,00, implicando, para as 10.000 unidades, em R$ 20.000,00 

de contribuição para a cobertura dos custos fixos. O autor destaca que em possíveis 

períodos de ociosidade tal oferta pode ser algo positivo. É destacado também pelo 

autor que práticas desse tipo são exceções, pois o volume de pedidos multiplicado 

pela margem de contribuição unitária pode não ser suficiente á cobertura dos custos 

fixos. A preocupação do autor diz respeito a uma possível incompatibilidade de um 

volume demandado a determinado preço e o montante de custos fixos apresentado 

pela empresa. Outro aspecto igualmente importante é a análise da compatibilidade 

do preço de venda unitário do produto, o qual necessariamente implica em uma 

margem de contribuição unitária e na capacidade instalada da empresa em produzir 

este produto na quantidade implícita na margem de contribuição. 

 

 

2.4.4 Cálculo do markup 
 

 

O método para o cálculo do preço de venda, denominado cálculo do markup é 

descrito em 1.3.4. Com base nas informações lá apresentadas, imaginemos uma 

empresa na qual o responsável pela precificação dos produtos por ela fabricados, 

desejando calcular o preço de venda de determinado produto, pergunta ao seu setor 

de custos: qual o total dos custos variáveis por unidade do nosso produto X? O setor 

de custos responde: R$ 600,00 por unidade. Diante da resposta obtida, o 

responsável pela precificação agilmente informa ao setor de vendas e outros 
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interessados que o preço de venda unitário do referido produto X é R$ 1.323,04. 

Essa informação, aparentemente tão simples, deve-se ao fato de apenas ter sido 

necessária uma multiplicação: total de custos variáveis pelo ágil porém perigoso 

markup multiplicador, ou seja, com base nos valores apresentados em 1.3.4, temos 

R$ 600,00 multiplicados por 2,20507; encontramos, então, R$ 1.323,04 como preço 

de venda unitário. Admitamos a indústria fabricante do produto X produzindo e 

vendendo mensalmente 200 unidades do referido produto. Com base na descrição 

em 1.3.4 para o cálculo do markup temos: 

 

Receitas de vendas .....................................................  R$ 264.608,00 

(-) Impostos e taxas de vendas ...................................  R$   62.579,79 

(-) Matérias-primas e outras variáveis .........................  R$ 120.000,00 

(-) Custos e despesas fixos .........................................  R$   34.399,04 

 = Lucro de 18% sobre receita ....................................  R$   47.629,17 

 

Note-se, aqui, que matérias-primas e outras variáveis representam 45,35% das 

receitas, cujo percentual passa a ser denominado markup divisor, ou, se dividida a 

unidade por ele, temos, então, como resultado, 2,20507, que é o denominado 

markup multiplicador. 

 

Observa-se também que o percentual de 45,35%, o qual representa matérias-primas 

e outras variáveis em relação às receitas de vendas, surgiu em decorrência de uma 

definição arbitrária de 13% de participação dos custos e despesas fixos em relação 

às receitas, aliado ao fato de previamente se estabelecer a margem de lucro de 

18%, também em relação às mesmas receitas, já que impostos e taxas de vendas 

são despesas tipicamente variáveis, portanto, sendo definidas em percentuais. 

Assim sendo, a prática de se precificar produtos, através do descrito, somente é 

válida para um único número de unidades de certo produto e um único montante de 

receitas. 

 

A abordagem RKW, a abordagem do custeio por absorção e a abordagem da 

margem de contribuição são os métodos comentados a seguir e constam de Gestão 

estratégica de custos cuja descrição dos métodos e autores encontram-se 

apresentados de 1.3.5 a 1.3.7.  
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2.4.5 Abordagem RKW 
 

 

É fato conhecido que, em uma indústria com fim lucrativo, o grande objetivo é a 

geração de receitas em volume suficiente para a cobertura das despesas incorridas 

na geração dessa receita e um excedente, que será o lucro. Esse processo de 

geração de receitas resulta da intensidade do sincronismo das áreas de produção, 

administrativas e de vendas. O resultado a ser alcançado pela empresa é a 

diferença entre receitas obtidas e despesas incorridas, pois essas resultam dos 

volumes de atividades e do grau de interação havido entre as áreas mencionadas. É 

dentro deste contexto que é colocada a abordagem RKW, cuja equação para o 

cálculo do preço de venda é a que segue: 

 

P = CPV + DO + %PV 

 

onde P é o preço de venda a ser calculado, CPV é o custo do produto vendido ou 

despesa com o produto vendido (que nos parece a denominação mais adequada), 

DO são despesas operacionais geradas no período e, finalmente, %PV é a 

porcentagem em relação à receita objetivada como lucro. Considerando a equação 

apresentada, no caso de um produto onde a despesa unitária do produto vendido 

seja R$ 120,00, despesa operacional unitária R$ 40,00 e o objetivo seja uma 

margem de lucro de 20% sobre o preço de venda, teremos: 

 

P = DPV + DO + %PV 

P = R$ 120,00 + R$ 40,00 + 0,20PV 

P – 0,20PV = R$ 160,00 

0,80PV = R$ 160,00 

PV = R$ 200,00 

 

Novamente, uma metodologia apresentada tem em sua análise a indicação da 

necessidade de se considerar, na sua aplicação, o nível de produção da empresa, 

pois, nesta abordagem, custos e despesas são rateados com base no número de 

unidades produzidas. 
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2.4.6 Abordagem do custeio por absorção 
 

 

Nesta abordagem, a linha de raciocínio é bastante semelhante à abordagem RKW. A 

diferença é que, nesta, o objetivo é o de se obter uma determinada margem de lucro 

bruto sobre a receita de vendas.  A equação utilizada aqui, para o cálculo do preço 

de venda, é P = CPV + %P, onde P é o preço de venda unitário a ser calculado, 

CPV é o custo do produto vendido e %P é a margem de lucro bruto desejada. 

Observe-se que a equação não contempla a incidência de impostos sobre vendas. 

Admitindo-se um produto qualquer, o qual, por ocasião da sua venda, gere despesa 

com produto vendido de R$ 120,00 por unidade e a empresa vendedora deseje 

margem de lucro bruto sobre vendas de 40%, considerando inexistência de impostos 

sobre vendas, por esta metodologia teremos o seguinte preço de venda unitário: 

 

P = CPV + %P 

P = R$ 120,00 + 0,40P 

0,60P = R$ 120,00 

P = R$ 200,00 

 

O fato da empresa obter R$ 80,00 de lucro bruto por unidade não indica se o seu 

resultado, em determinado período, será positivo ou negativo e o quanto será, pois 

este depende da quantidade que será produzida e vendida com essa margem de 

lucro bruto e do montante das outras despesas do mesmo período. 

 

 

2.4.7 Abordagem da margem de contribuição 
 

 

Esta abordagem apresenta raciocínio idêntico à anterior, sendo a diferença, aqui, 

que se trabalha com gastos variáveis ao invés da despesa com o produto vendido. 

Admitamos um produto qualquer, o qual seu fabricante, para produzi-lo e vendê-lo, 

incorra em gastos variáveis que totalizem R$ 150,00 por unidade e a empresa 

deseje uma margem de contribuição unitária de 40%. A equação para o cálculo do 

preço de venda do produto, que viabilizará tal margem, é a que segue: 
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P = GV + %MC 

 

Onde P é o preço de venda unitário, GV são os gastos variáveis por unidade e %MC 

é o percentual desejado para a margem de contribuição em relação ao preço de 

venda. Temos então: 

 

P = GV + %MC 

P = R$ 150,00 + 0,40P 

P – 0,40P = R$ 150,00 

0,60P = R$ 150,00 

P = R$ 250,00 

 

Nesta situação, se o mercado absorver determinada quantidade deste produto ao 

preço de venda unitário de R$ 250,00 e se a empresa apresentar capacidade de 

produzir e entregar tal quantidade e, desde que esta quantidade gere margem de 

contribuição total suficiente para a cobertura do volume de despesas fixas incorridas 

pela empresa  para tal, mais um adicional que será então o lucro, a princípio, a 

empresa terá atingido o seu objetivo. Caso contrário, poderá operar no ponto de 

equilíbrio ou no prejuízo. 

 

As metodologias intituladas determinação de custo-alvo, preço de retorno-alvo e 

preço de mercado, as quais passamos a comentar, encontram-se descritas de 1.3.8 

a 1.3.10. 

 

 

2.4.8 Determinação de custo-alvo 

 

 

Esta metodologia é utilizada pelos japoneses e tem o seu início na análise dos 

preços dos concorrentes. São utilizadas pesquisas de mercado para estabelecer as 

funções desejadas de um novo produto e determinam o preço pelo qual o produto 

pode ser vendido, dado o seu apelo e os preços dos concorrentes. Deduzem a 

margem de lucro desejada desse preço e o valor restante representa o custo-alvo 
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que deverão atingir. Em seguida, examinam cada elemento de custo. Consideram 

meios de realizar a reengenharia de componentes, eliminar funções e reduzir os 

custos de fornecedores. O objetivo é trazer as previsões de custo final para a faixa 

do custo-alvo. Quando não conseguem, podem decidir não desenvolver o produto 

porque este não será vendido pelo preço-alvo nem realizará o lucro-alvo. Observa-

se, aqui, que esta metodologia é, antes de tudo, uma análise de recursos internos da 

empresa, pelo que se busca concluir até que ponto esses recursos possibilitam à 

empresa atingir uma meta de lucro, praticando preços semelhantes aos do mercado, 

muito mais do que uma metodologia de precificação propriamente dita. 

 

 

2.4.9 Preço de retorno-alvo 

 

 

A metodologia de precificação denominada por Philip Kotler (2000) de retorno-alvo 

foi comentada anteriormente em 2.4.1, com a denominação de “Método do lucro 

sobre o capital empregado” dada por João Passarelli (1976) em seu livro Custos – 

uma visão global. Samuel Cogan (1999) em Custos e preços – formação e análise, 

apresenta o mesmo método com a denominação “Método baseado no retorno sobre 

o capital investido”. 

 

 

2.4.10 Preço de mercado  

 

 

Esta metodologia de precificação, a qual se encontra descrita em 1.3.10, constitui-se 

em uma alternativa, desde que, antecedendo o ato de precificação do produto, 

sejam esgotadas as etapas componentes da metodologia denominada 

“Determinação de custo-alvo”, comentada em 2.4.8. Caso contrário, precificar um 

produto, orientando-se pelos preços praticados pelo mercado, é, sem sombra de 

dúvida, uma atitude arriscada. Resta lembrar que a empresa praticante da 

metodologia “Preço de Mercado” poderá dispor de uma tecnologia de produção para 

certo produto, o qual está fabricando e vendendo, a qual não propicie a mesma 

produtividade que a tecnologia utilizada pela concorrência. Dentro desse cenário, a 
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empresa detentora dessa tecnologia insuficiente, ao praticar o preço de mercado, 

poderá acabar trabalhando no prejuízo e enfrentar outras dificuldades até mais 

sérias. 
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3 NOVOS CONCEITOS E NOVAS METODOLOGIAS 
 

 

3.1 Preço de venda - conceito 
 

 

O preço de venda unitário de um produto é o número de unidades monetárias a 

serem recebidas pela empresa vendedora por unidade deste produto faturada ao 

cliente. Esse recebimento poderá ser em moeda ou em títulos representativos de 

compromisso de pagamento ou outro elemento do ativo. O preço de venda unitário 

de um produto deve ser suficiente para conduzir a empresa vendedora à sua meta 

de resultado em dado período, desde que vendido e entregue aos clientes a esse 

preço de venda unitário e em quantidade considerada para o seu cálculo e prevista 

por período. No ambiente empresarial, diz-se que há venda quando ocorre entrada 

na empresa ofertante de pedidos de compra realizados pelo mercado. A empresa 

ofertante, ou vendedora do produto, realiza o seu faturamento ou receita de vendas, 

normalmente, no momento da entrega do produto ao seu cliente. Com base no 

conceito apresentado e nos demais até aqui comentados, ficam claros certas 

constatações às quais explicitamos a seguir. 

  

No momento em que a empresa realiza a receita de vendas, estamos diante 

exclusivamente de receitas e despesas. 

 

A receita de vendas deverá ser reconhecida contabilmente, com base no princípio 

da realização. 

  

O resultado contábil a ser apurado para dado período deverá obedecer ao princípio 

contábil da confrontação. 

 

O montante de receita de vendas gerado pela empresa, em dado período, deverá 

ser suficiente para cobrir o total das despesas geradas na obtenção dessa receita 

mais o resultado previamente estimado para a empresa para esse período. 
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O preço de venda unitário de um produto é a fração mínima da receita de vendas a 

ser obtida pela empresa com a comercialização desse produto. 

 

A capacidade de produção apresentada por uma indústria, referente a determinado 

produto, necessariamente fará parte do cálculo do preço de venda desse produto, 

pois, em última instância, será ela que estará determinando a incidência de gastos 

fixos por unidade. 

 

O processo do cálculo do preço de venda antecede e independe da sistemática 

contábil utilizada pela empresa. 

 

Em uma indústria, onde se produz para atender vendas, o saldo do demonstrativo 

de resultados independe do sistema de custeio adotado por essa empresa. 

 

O cálculo do preço de venda é um processo que tem por objetivo quantificar a 

receita de vendas e os resultados a serem gerados por unidade a ser faturada do 

produto e, como decorrência desse objetivo, estamos também quantificando o total 

das despesas unitárias nas quais a empresa estará incorrendo no momento da 

geração dessa receita. 

 

 

3.2 Ponto de equilíbrio 
 

 

Quando falamos de ponto de equilíbrio, estamos diante do desafio que é o de 

calcular um volume de faturamento ou receita de vendas para a empresa, segundo o 

qual o seu resultado contábil, ou seja, o saldo do seu demonstrativo de resultado, 

será nulo. Neste caso, está-se referindo ao ponto de equilíbrio contábil geral da 

empresa. Caso estivéssemos preocupados, por exemplo, com o ponto de equilíbrio 

operacional, calcularíamos o volume de faturamento suficiente para ter o resultado 

operacional apresentado no demonstrativo de resultado igual a zero, fato que, na 

primeira preocupação, diz respeito ao resultado líquido. Aqui, surgem alguns 

complicadores: se o objetivo é o cálculo de um volume de receita de vendas 

suficiente para conduzir a empresa a um saldo final nulo em seu demonstrativo de 
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resultado, esse cálculo será influenciado pelo sistema de custeio adotado pela 

empresa. Se a empresa for uma indústria e fabricar apenas um produto, teremos 

uma situação, em termos de ponto de equilíbrio, totalmente diferente e menos 

complexa em comparação a uma indústria fabricante de vários produtos. Na 

seqüência, estarei analisando detalhadamente cada uma dessas situações, inclusive 

repetindo alguns comentários feitos anteriormente, mas dado à relevância do 

assunto, classifico como esse procedimento justificável. 

 

Ao longo do item 2.3, externei parecer favorável ao sistema de custeio por absorção 

quando comparado ao sistema de custeio variável ou direto, com base nos motivos 

lá apresentados. Devo lembrar que discordâncias entre o custeio por absorção e o 

custeio por atividade (ABC) surgem de maneira mais visível somente com referência 

à alocação dos custos indiretos de fabricação e quando estamos diante de um 

processo de fabricação de vários produtos; caso contrário, os resultados são 

próximos. Outro aspecto a ser ressaltado é o fato de que, quando uma indústria 

produz para atender vendas, ou seja, produção igual a faturamento, o resultado 

contábil final a constar do demonstrativo de resultados será único, 

independentemente do sistema de custeio. 

 

Para demonstrar a afirmação feita, retomo os dados da empresa XYZ (mencionados 

em 2.1.8), a qual fabrica um único produto A, cujo preço de venda é R$ 10,00. O 

custo variável unitário do mencionado produto é R$ 4,00 e a despesa variável 

também unitária é R$ 2,00. Os custos fixos mensais apresentados totalizam           

R$ 20.000,00 e as despesas fixas em igual período totalizam R$ 10.000,00. A 

capacidade de produção mensal apresentada pela empresa é de 10.000 unidades. 

Em a empresa produzindo e vendendo as 10.000 unidades por mês, teremos como 

demonstrativo de resultados: 
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                                                                                         Custeio    

                                                                  Por absorção                  Variável 

Receita de vendas ............................... R$ 100.000,00     R$ 100.000,00 

(-) Impostos incidentes sobre vendas .. R$   15.000,00       R$   15.000,00 

(-) Despesas com produtos vendidos .. R$   60.000,00        R$   40.000,00 

 = Lucro bruto ......................................  R$   25.000,00          R$   45.000,00 

(-) Despesas operacionais ..................  R$   15.000,00           R$   35.000,00 

     De vendas .....................................  R$     5.000,00        R$     5.000,00 

     Outras despesas operacionais ......  R$   10.000,00           R$   30.000,00 

 = Lucro operacional ...........................  R$   10.000,00           R$   10.000,00 

  

Na elaboração dos demonstrativos de resultados apresentados, admitimos como 

despesas variáveis incidentes sobre a receita os percentuais de 15% e 5%, a título 

de impostos e comissões respectivamente. 

 

A diferença significativa no valor do lucro bruto, quando calculado pelo custeio por 

absorção, comparativamente ao valor apurado pelo custeio variável, deve-se ao fato 

de que, no primeiro caso, os custos fixos de produção estão contidos em “despesas 

com produtos vendidos”, fazendo com que o lucro bruto no custeio por absorção seja 

inferior ao valor apurado pelo custeio variável. A mesma explicação cabe para 

“outras despesas operacionais”, nas quais, no custeio variável, os custos fixos de 

produção estão contidos, ao invés de estarem em despesas com produtos vendidos.  

 

Vários são os defensores da utilização do custeio variável como instrumento 

gerencial e se valem de três argumentos principais, os quais passamos a expor. 

 

Os custos fixos, por sua própria natureza, existem independentemente da fabricação 

ou não de determinado produto, ou do aumento ou redução (dentro de certa faixa) 

da quantidade produzida. Os custos fixos podem ser encarados como encargos 

necessários para que a empresa tenha condições de produzir, e não como encargos 

de um produto específico. Por não estarem vinculados a nenhum produto específico 

ou a uma unidade de produção, eles sempre são distribuídos aos produtos por meio 

de critérios de rateio que contêm, em maior ou menor grau, a arbitrariedade. A 

maioria dos rateios é feita com a utilização de fatores que, na realidade, não 
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vinculam cada custo a cada produto. Em termos de avaliação de estoque, o rateio é 

mais ou menos lógico. Todavia, para a tomada de decisões, o rateio, por melhores 

que sejam os critérios, mais atrapalha que ajuda. Basta verificar que a simples 

modificação de critérios de rateio pode fazer um produto não rentável passar a ser 

rentável e, é claro, isso não está correto. 

 

Finalmente, o valor dos custos fixos a ser distribuído a cada produto depende, além 

dos critérios de rateio, do volume de produção. Assim, qualquer decisão, em base de 

custo, deve levar em conta também o volume de produção. Pior que isso, o custo de 

um produto pode variar em função da variação na quantidade produzida de outro 

produto. Por esses motivos, na opinião dos defensores do custeio variável, esse 

sistema tem sido bastante utilizado na contabilidade gerencial, apesar de não 

atender aos princípios contábeis geralmente aceitos e não ser permitido pelas 

autoridades fiscais. 

 

Um dos comentários feitos pelos defensores do custeio variável aponta “os custos 

fixos, por sua própria natureza, existindo independentemente da fabricação ou não 

de determinado produto ou do aumento ou redução (dentro de certa faixa) da 

quantidade produzida” (PEREZ JÚNIOR; OLIVEIRA; COSTA, 1999, p. 185). Esse 

fato é uma verdade, porém não pode ser esquecido que custos fixos são 

conseqüência de uma capacidade de produção, e, como tal, toda vez que uma 

indústria produzir, em dado período, volumes inferiores à sua capacidade efetiva 

plena, esta estará pagando mais caro do que deveria pelo seu processo produtivo. 

Outro comentário feito pelos mesmos defensores é o que diz que “os custos fixos 

podem ser encarados como encargos necessários para que a empresa tenha 

condições de produzir, e não como encargos de um produto específico” (PEREZ 

JÚNIOR; OLIVEIRA; COSTA, 1999, p. 185). De fato os custos fixos não são 

encargos de um produto específico, a menos que a empresa fabrique um único 

produto. Os custos fixos, realmente, são encargos da produção e, juntamente com 

os custos variáveis, serão transformados na unidade produto acabado, constituindo-

se finalmente em um investimento até o momento da sua venda, quando então será 

consumido na geração da receita de vendas, transformando-se, dessa maneira, em 

despesa variável. Sem dúvida, a tarefa de se alocar custos fixos é complexa, mas 

nem por isso devemos optar pela eficiência de um custeio como variável em 



 

 

50

detrimento da eficácia de outros sistemas, inclusive como a apresentada pelo 

custeio por absorção. Nesta linha de raciocínio, se imaginarmos uma seqüência de 

demonstrativos de resultados como os da empresa XYZ, anteriormente comparados 

pelos dois sistemas de custeio, e admitirmos ainda que, ao longo dessa seqüência, 

a empresa obteve em alguns períodos lucros e em outros prejuízo, em decorrência 

de oscilações em sua receita de vendas, e nesse período a produção produziu para 

atender as vendas e os preços praticados se mantiveram constantes, teremos, pelo 

custeio variável, margem de lucro bruto estável, sinalização de risco operacional 

50% superior à idéia dada pelo custeio por absorção, pois, através desse sistema, 

temos o ponto de equilíbrio para empresa em 5.000 unidades vendidas e a plena 

capacidade de produção, enquanto, pelo custeio variável, o ponto de equilíbrio se 

dará com 7.500 unidades produzidas e vendidas. Com base no cenário apresentado 

e em se assumindo que a capacidade de produção da XYZ está em sincronismo 

com a sua participação na demanda consolidada pelo seu produto apresentada pelo 

mercado, não há como se aceitar 5.000 unidades do produto A como sendo a 

quantidade necessária para que a empresa alcance o seu ponto de equilíbrio. 

 

 

3.2.1 Um conceito proposto 

 

 

Após a análise da abordagem do ponto de equilíbrio, verifica-se que a sua 

preocupação central é com o cálculo de um volume de receita de vendas a ser 

obtido pela empresa, suficiente para a cobertura das despesas fixas nas quais a 

empresa estará incorrendo para obter a referida receita. A questão que se coloca 

aqui é a seguinte: as despesas que serão confrontadas com as receitas referem-se 

ao mesmo período?  A prática contida na bibliografia a respeito do assunto 

demonstra que as despesas, confrontadas com as receitas, no cálculo do ponto de 

equilíbrio, não se referem ao mesmo período. Vejamos. Determinada empresa 

incorre mensalmente em despesas fixas no valor de R$ 40.000,00. O preço de 

venda unitário do seu produto é R$ 50,00. Na venda de uma unidade a empresa 

incorre em despesas variáveis totais de R$ 30,00. Qual o ponto de equilíbrio desta 

empresa? A margem de contribuição unitária é dada pelo preço de venda menos 

despesas variáveis, portanto R$ 20,00.  Diremos então que o ponto de equilíbrio se 
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dará com duas mil unidades vendidas que correspondem a R$ 100.000,00 de 

receita. Demonstrando: 

 

Ponto de Equilíbrio =                   Despesas Fixas                    . 
                                     Preço de Venda – Despesas Variáveis 
 

P.E. = R$ 40.000,00  = 2.000 unidades 
               R$ 20,00 
 

 

Receita de vendas....................................................... R$ 100.000,00 

(-) Despesas variáveis ................................................. R$  60.000,00 

= Margem de contribuição total .................................... R$  40.000,00 

(-) Despesas fixas ........................................................ R$  40.000,00 

= Resultado ...................................................................            0 

 

Observe-se, no exemplo apresentado, que, se a capacidade mensal de produzir e 

vender instalada da citada empresa for de duas mil unidades e se o preço que o 

mercado paga pelo produto é R$ 50,00 por unidade, o máximo que a empresa 

alcança mensalmente é o seu ponto de equilíbrio. Caso a sua capacidade mensal de 

produzir ou de vender seja inferior a 2.000 unidades, estamos diante de uma 

empresa inviável. Caso a capacidade mensal de produzir apresentada pela empresa 

seja superior a 2.000 unidades mensais, digamos que seja de três mil unidades, e a 

capacidade de vender seja igual a de produzir ou maior e que as despesas que 

suportam estas capacidades sejam as retratadas pelos R$ 40.000,00, estamos 

diante de uma empresa de boa lucratividade. Com base na situação descrita, posso, 

então, afirmar que, no mês em que a empresa apresentar receita superior a           

R$ 100.000,00, a mesma terá gerado lucro, pois ultrapassou o seu ponto de 

equilíbrio. No mês em que apresentar receita inferior a R$ 100.000,00, terá gerado 

prejuízo, pois não terá ultrapassado o seu ponto de equilíbrio; no mês em que a 

receita obtida seja igual a R$ 100.000,00, a empresa, então, estará no seu ponto de 

equilíbrio. Agora, se considerada a situação anteriormente descrita, na qual a 

capacidade de produção e de vendas mensalmente apresentada pela empresa 

superam as 2.000 unidades e dentro do mês a empresa atinja as duas mil unidades, 
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não poderei afirmar que a empresa estará em seu ponto de equilíbrio, pois, com 

base na metodologia atual deste cálculo, estarei confrontando despesas fixas totais 

de um mês com receitas geradas em uma fração desse mesmo período; pois, se 

assim proceder, estarei novamente em desacordo com o princípio contábil da 

confrontação. Em decorrência do comentado, proponho o seguinte novo conceito 

para o ponto de equilíbrio: Ponto de equilíbrio de uma empresa é a denominação 

dada ao cálculo do nível de receita a ser obtido por esta empresa em um período ou 

fração dele, decorrente das vendas praticadas dos seus produtos, em valor 

equiparável ao total das despesas variáveis geradas por essas vendas mais o total 

para o período das suas outras despesas tidas como fixas, tudo calculado segundo 

as implicações contábeis decorrentes do sistema de custeio adotado pela empresa. 

Observe-se que, no conceito apresentado, não é mencionado o aspecto de 

resultado nulo no momento do ponto de equilíbrio, pois, se a empresa atingir este 

ponto antes do término do período, segundo o princípio contábil da confrontação, 

pode-se afirmar que, nesse momento, a empresa está com resultado positivo e não 

nulo, devido ao fato de se estar confrontando despesas de todo o período com 

receita gerada em fração dele. 

 

 

3.2.2 Quando se trabalha com vários produtos 

 

 

A questão ponto de equilíbrio normalmente é tratada, pela bibliografia que aborda o 

tema, através de estudos de situações que dizem respeito a um único produto. 

Sabemos que o cálculo do ponto de equilíbrio de uma empresa, a qual trabalha com 

vários produtos, é uma questão mais complexa, além do que é essa a situação com 

a qual normalmente nos defrontamos. Estarei, aqui, analisando a questão ponto de 

equilíbrio de indústrias fabricantes de mais de um produto, porém, me atendo a 

micro e pequenas indústrias, as quais apresentam uma característica específica do 

seu processo produtivo. Essas indústrias normalmente fabricam mais de um produto 

em sistema contínuo, os quais passam em conjunto por uma única linha de 

produção conforme demonstro através do fluxo a seguir: 
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Assim sendo, o cálculo do ponto de equilíbrio de empresas deste universo que 

trabalham com mais de um produto torna-se possível, desde que seja conhecida a 

capacidade da empresa em produzir cada um desses produtos isoladamente e 

pressupondo-se a existência de vendas desses mesmos produtos. Passamos agora 

a apresentar, por meio de um exemplo, a metodologia idealizada: uma indústria de 

pequeno porte fabrica os produtos 1, 2 e 3, os quais, ao longo do seu processo 

produtivo, passam por uma única linha de produção. A capacidade mensal 

apresentada pela empresa, de produzir isoladamente cada um desses produtos (ou 

seja, por exemplo, quando produz o 2 não produz os demais) é de 5.000, 8.000 e 

10.000 unidades respectivamente. Os preços unitários de venda praticados pela 

empresa são R$ 20,00 para o produto 1, R$ 12,50 para o produto 2 e R$ 10,00 para 

o produto 3. O montante de despesas fixas mensais, o qual suporta tais capacidades 

de produção, de vendas e administrativa totaliza R$ 40.000,00. A despesa variável 

unitária decorrente de venda para cada um dos produtos é R$ 10,00 para o produto 

1, R$ 4,50 para o produto 2 e R$ 5,00 para o produto 3. Com base nas informações 

aqui descritas, passamos ao cálculo do ponto de equilíbrio global da empresa 

através das duas etapas a seguir apresentadas: 

 

Primeira etapa: Cálculo do ponto de equilíbrio em unidades a serem produzidas e 

vendidas para cada um dos produtos considerando a produção exclusiva daquele 

produto. 

 

Cálculo do P.E. para o produto 1 

P.E. 1 = DTF  
              MCU 

 

Matéria 
prima 

Produtos 
acabados

PRODUÇÃO

Depto. 
A 

Depto.
B 

Depto.
C 

Depto. 
D 
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onde DTF representa as despesas fixas para o período ou despesas tidas como 

fixas para o período, as quais, em nosso exemplo, são quantificadas através dos    

R$ 40.000,00, cujo valor a prática demonstra que permanecerá estável para 

possíveis variações de até 10% para mais ou para menos das quantidades 

produzidas e vendidas. Esse valor de despesas, conforme dito anteriormente, 

suporta a capacidade de produção, de vendas e administrativa. MCU significa a 

margem de contribuição unitária, a qual, no exemplo apresentado, é dada pela 

diferença entre o preço de venda unitário do produto e a despesa variável unitária 

decorrente da venda deste produto, que no caso do produto 1 será R$ 20,00 menos 

R$ 10,00; portanto, MCU1 é igual a R$ 10,00. Logo, 

 

 P.E.1 = R$ 40.000,00 = 4.000 unidades mensais. 
                  R$ 10,00 

 

Demonstrando: 

 

Receita de vendas .........................................................  R$ 80.000,00 

(-) Despesas variáveis decorrentes das vendas ............  R$ 40.000,00 

= Margem de contribuição total ......................................  R$ 40.000,00 

(-) Despesas tidas como fixas ........................................  R$ 40.000,00  

= Resultado .....................................................................             0 

 

 

Cálculo do P.E. para o produto 2 

 

MCU2 = R$ 12,50 – R$ 4,50                    MCU2 = R$ 8,00 

P.E.2 = R$ 40.000,00 = 5.000 unidades mensais. 
                 R$ 8,00 
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Demonstrando: 

 

Receita de vendas....................................................... R$ 62.500,00 

(-) Despesas variáveis decorrentes das vendas.......... R$ 22.500,00 

 = Margem de contribuição total................................... R$ 40.000,00 

(-) Despesas tidas como fixas...................................... R$ 40.000,00 

 = Resultado..................................................................                0 

 

 

Cálculo do P.E. para o produto 3 

 

MCU3 = R$ 10,00 – R$ 5,00                          MCU3 = R$ 5,00 

P.E.3 = R$ 40.000,00 = 8.000 unidades mensais. 
                R$ 5,00 
  

Demonstrando, 

 

Receita de vendas....................................................... R$ 80.000,00 

(-) Despesas variáveis decorrentes das vendas.......... R$ 40.000,00 

 = Margem de contribuição total................................... R$ 40.000,00 

(-) Despesas tidas como fixas...................................... R$ 40.000,00 

 = Resultado..................................................................                 0 

 

 

As cifras registradas a título de “despesa variável decorrente da venda” contemplam 

despesas com o produto vendido, comissões incidentes sobre a receita de vendas, 

impostos incidentes sobre a receita de vendas e outras eventualmente existentes e 

que tenham como base de cálculo a receita de vendas. 

 

A cifra registrada a título de “despesas tidas como fixas” diz respeito ao âmbito 

administrativo da empresa. A terminologia utilizada “tidas como fixas” deve-se ao 

fato de fazerem parte desse grupo de despesas também algumas de natureza semi-

variáveis, as quais para um mesmo nível de atividade organizacional comportam-se 
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como fixas ou muito próximo disto, como é o caso das despesas com telefonia, 

energia elétrica e água. 

 

Após a análise individual do ponto de equilíbrio por produto poderíamos formular a 

seguinte pergunta: essa empresa teria condições de produzir ao longo do mês, 

conjuntamente, os produtos 1, 2 e 3 de tal forma que, ao final do mês, tenha 

produzido, por exemplo, 2.000 unidades do produto 1, 1.500 unidades do produto 2 

e 1.600 unidades do produto 3? A resposta é sim; tem condições, pois essa é uma 

característica deste universo de empresas, conforme mencionei anteriormente. 

Vejamos, agora, como fica a demonstração do resultado nessa situação colocada, 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Demonstrativo de resultado de uma indústria de pequeno porte 

Produto 
Cálculo 1 2 3 Total 

Receita de 
vendas 
decorrente do 
produto 

R$ 40.000,00 R$ 18.750,00  R$ 16.000,00  R$ 74.750,00 

(-)Despesas 
variáveis 
decorrentes das 
vendas do 
produto 

R$ 20.000,00 R$ 6.750,00 R$ 8.000,00 R$ 34.750,00 

= Margem de 
contribuição 

R$ 20.000,00 R$ 12.000,00 R$ 8.000,00 R$ 40.000,00 

(-) Despesas 
tidas como fixas 

- - - R$ 40.000,00 

= Resultado - - - 0 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Segunda etapa: Com base no que foi apresentado, posso concluir que o ponto de 

equilíbrio de uma micro ou pequena indústria que trabalha com vários produtos é 

dado pela seguinte equação: 

 

   QV1      +     QV2     +    QV3      +   ...      QVn      = 1 
QP.E.1    QP.E.2       QP.E.3        QP.E.n          
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Onde: 

· QV1, 2, 3 ... n representam o número de unidades de cada produto a 

serem vendidas no período em análise; 

· QP.E.1, 2, 3 ... n representam o número de unidades de cada um dos 

produtos a serem fabricadas e vendidas para que a empresa obtenha o 

seu ponto de equilíbrio na situação onde somente um destes produtos é 

fabricado e vendido.  

 

Verifica-se então que a somatória das frações componentes da equação representa 

o índice de ocupação parcial da capacidade produtiva da empresa, a ser 

transformada em receita de vendas necessária ao ponto de equilíbrio, cujo índice é 

aqui representado pela unidade indicando a totalidade dessa ocupação parcial. 

Dessa forma, acaba-se por definir o cálculo do ponto de equilíbrio como uma função 

do índice de ocupação parcial da capacidade produtiva da empresa, a ser 

transformada em receita de vendas, demonstrando-se, assim, o sincronismo 

necessário entre as áreas, imprescindível à obtenção dos resultados colocados 

como metas. 

 

 

3.3 A Administração do lucro 
 

 

O objetivo das empresas é a geração do lucro, com exceção daquelas sem fins 

lucrativos, sendo que mesmo essas devem, pelo menos, operar no equilíbrio. Em 

termos práticos podemos, definir o lucro como sendo a parcela das receitas que 

excede o total das despesas. A receita gerada pela empresa é o resultado do 

número de unidades vendidas de cada produto por ela ofertado, multiplicado pelos 

seus respectivos preços unitários de venda. Quando esse valor gerado pela 

empresa, como receita, exceder o valor das despesas incorridas para tal geração, 

haverá lucro. Caso contrário, haverá resultado nulo ou prejuízo. O resultado de um 

dado período é retratado através dos demonstrativos financeiros desse período, 

mais especificamente em seu demonstrativo de resultado. As despesas 

reconhecidas nesse instrumento contábil, conforme comentado anteriormente, não 

são influenciadas em seu valor total pelo sistema de custeio adotado pela empresa , 



 

 

58

desde que o produzido seja igual ao vendido, além do sistema de avaliação dos 

estoques ter permanecido inalterado. Dessa forma, e lembrando que o registro 

contábil é o processo de reconhecimento dos fatos contábeis e que primeiro ocorrem 

estes, o lucro mínimo a ser retratado em um demonstrativo de resultado passa a ser 

conseqüência do preço de venda do produto ofertado, calculado com base nas 

despesas e em cujo preço, por ocasião da sua construção, deverá ter sido 

considerada a capacidade instalada da empresa para produzir esse produto, o 

potencial de participação desse produto na demanda apresentada pelo mercado, 

bem como o volume de receita de vendas a ser gerada em decorrência desses fatos, 

além do montante de despesas fixas e variáveis já mencionadas, as quais darão 

suporte a esse nível de atividade. Em estas exigências tendo sido atendidas, por 

ocasião da formação do preço de venda de um produto, a empresa ofertante do 

mesmo passa a ter condições de administrar o seu lucro futuro como componente 

fixo ou variável desse preço.  

 

 

3.3.1 Como componente fixo 

 

 

Quando a empresa se propõe a administrar os seus lucros futuros como um 

componente fixo do seu preço de venda, significa que estará estabelecendo um 

montante de lucro a ser atingido como resultado em cada período futuro. Esse valor 

não apresenta qualquer vínculo com margens de lucratividade sobre a receita de 

vendas. Esta metodologia de administração do lucro é de grande utilidade quando a 

empresa tem como objetivo atingir determinado retorno sobre os seus ativos (ROI) 

ou sobre o seu patrimônio líquido (ROE). Quando o objetivo maior é o retorno sobre 

o capital investido nos ativos, a empresa estará definindo um valor para o lucro antes 

dos juros e do imposto de renda (LAJIR), o qual também pode denominar-se lucro 

da atividade (LA) como meta de resultado a ser alcançada no período. Quando essa 

meta for o retorno sobre o capital alocado como patrimônio líquido da empresa, o 

objetivo a ser estabelecido será de um valor para a parcela do lucro líquido a ser 

retido e reinvestido na empresa. Desses dois possíveis objetivos, o mais eficaz é o 

retorno sobre os ativos, pois este já contempla o retorno do capital dos proprietários 

da empresa, ali alocado na forma de patrimônio líquido. Para demonstrar a 
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importância e a prática da metodologia da administração do lucro, bem como a sua 

exigência de sincronismo com o preço de venda unitário do produto e deste com a 

capacidade em produzi-lo instalada na empresa, além da sua potencial participação 

na demanda apresentada pelo mercado, implícita nesta metodologia, utilizamos o 

seguinte exemplo: a indústria Calcebem LTDA fabrica um único modelo de sandália 

feminina. A matéria-prima necessária para se fabricar uma unidade do referido 

produto custa R$ 8,00. Os custos mensalmente incorridos pela empresa, excluída a 

matéria-prima, para manter a sua produção operando a plena capacidade, totalizam 

R$ 60.000,00. A área de vendas da Calcebem deseja dispor de um preço 

competitivo para a venda do produto, algo ao redor de 10% abaixo do preço dos 

principais concorrentes, pois, nos demais aspectos, tais como a qualidade do 

produto, prazo de entrega, etc, a empresa é bastante competitiva, o que permite 

assegurar que as 3.000 unidades mensais do produto, as quais representam a 

capacidade plena de fabricação da empresa, serão totalmente absorvidas pelo 

mercado. O preço de venda médio unitário praticado pelas demais indústrias para 

produtos similares e concorrentes é de R$ 18,00. A empresa, operando a sua plena 

capacidade, excluída a despesa com comissões sobre vendas, as quais são de 5%, 

estará incorrendo em outras tidas como fixas e necessárias ao suporte desse nível 

de atividade em um total mensal de R$ 30.000,00. Os ativos da empresa, hoje, 

totalizam R$ 40.000,00, sobre cujo valor a empresa deseja um retorno mensal de 

7,5%. Sendo os impostos incidentes sobre a receita de vendas 20% das mesmas, 

passamos a demonstrar o processo para se calcular o preço de venda da sandália 

fabricada pela Calcebem, com base na administração do lucro como componente 

fixo. Para tal estaremos utilizando a seguinte fórmula:  

 

      (DTF + LP) + MP 
            CP 
PV  =  
       1 – (TF + C) 
               100 
 

Onde: 

· PV é o preço de venda unitário do produto, aqui classificado como preço 

competitivo, em vista da realidade competitiva. 

· DTF são as despesas totais tidas como fixas para o período; 
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· LP é o lucro, em unidades monetárias, estabelecido para o período; 

· CP é a capacidade instalada da empresa de produção por período, do 

produto que está sendo precificado; 

· MP é a despesa com matéria-prima por unidade do produto a ser 

fabricado e vendido; 

· TF é o percentual de tributos incidentes sobre o faturamento ou receita 

de vendas da empresa; 

· C é o percentual da receita de vendas pago pela empresa à sua área de 

vendas a título de comissões. 

 

Temos, então, no processo do cálculo do preço unitário de venda da sandália da 

Calcebem, a seguinte situação: DTF = R$ 90.000,00, cujo valor resulta da soma de 

R$ 60.000,00, os quais representam os custos de produção excluída a matéria-prima 

(na situação onde a empresa opera a plena capacidade, cujos custos serão na sua 

totalidade transformados em despesas tidas como fixas para este volume de 

produção e vendas), mais os R$ 30.000,00 referentes às outras despesas já tidas 

como fixas nesse mesmo nível de atividade. 

 

LP, neste caso, trata-se do lucro resultante da atividade da empresa também 

denominado LAJIR, o qual resulta da subtração à receita de vendas do somatório 

dos valores que representam os totais dos impostos incidentes sobre as vendas, 

despesas com produtos vendidos e despesas denominadas operacionais, sendo 

que, do total dessa última, não participam as despesas financeiras. Neste caso, o 

lucro da atividade a ser atingido ao término do mês é de R$ 30.000,00, valor 

resultante do cálculo de 7,5% do total dos ativos, que é R$ 400.000,00. 

 

CP é a capacidade da empresa de produzir mensalmente 30.000 unidades das 

referidas sandálias. 

 

MP é o valor da matéria-prima consumida por unidade produzida e vendida, que 

neste caso é R$ 8,00. 

 

TF é 20%, o percentual dos tributos aqui incidentes sobre a receita de vendas. 
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C é 5% da receita de vendas, o percentual pago pela empresa à área de vendas a 

título de comissões. Logo, 

 

 

                                                        (DFT + LP) + MP 
                                                              CP 
                                      PV = 
                                                        1 – (TF + C) 

                                                                100 

 

                                               (R$ 90.000,00 + R$ 30.000,00)  + R$ 8,00 
                                                         30.000 unidades 
                                 PV = 
                                                                   1 – (20 + 5) 
                                                                           100 
 

                                            PV = R$ 12,00 
                                                         0,75 

 

 

PV = R$ 16,00 por unidade, dando condições à área de vendas da Calcebem de 

praticar um preço por ela classificado de competitivo. 

 

Na seqüência, é apresentado o demonstrativo de resultado mensal da Calcebem 

para o volume de 30.000 pares de sandálias produzidas e vendidas: 
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Indústria de calçados Calcebem LTDA 

Demonstrativo de resultado referente a Março de 2005 

 

Receita de vendas...................................................... R$ 480.000,00 

(-) Impostos incidentes sobre vendas......................... R$   96.000,00 

 =  Receita líquida....................................................... R$ 384.000,00 

(-) Despesas com o produto vendido.......................... R$ 300.000,00 

 = Lucro bruto.............................................................. R$   84.000,00 

(-) Despesas operacionais: 

     com comissões sobre vendas............................... R$   24.000,00 

     outras despesas operacionais............................... R$   30.000,00 

 = Lucro da atividade.................................................. R$   30.000,00 

 

 

Retorno sobre o ativo = Lucro da atividade 
                                           Ativo total 
 
 

Retorno sobre o ativo = R$ 30.000,00       =  0,075 
                                       R$ 400.000,00 

  

 

O demonstrativo de resultado apresentado da indústria de calçados Calcebem 

decorre do sistema de custeio por absorção; em conseqüência disso, o total das 

“despesas com o produto vendido” totalizou R$ 300.000,00, cuja cifra resultou da 

soma dos custos de produção referentes à matéria-prima, à razão de R$ 8,00 

multiplicado por 30.000 pares de sandálias, mais os R$ 60.000,00 necessários para 

manter a produção plena, os quais foram transformados na sua totalidade em 

despesas. 

 

Outro aspecto a ser destacado é o de que qualquer outro sistema de custeio que 

tivesse sido utilizado estaria aqui indicando o mesmo valor para o lucro da atividade, 

fato que comprova ser esta metodologia de precificação, bem como a seguinte a ser 

apresentada, intitulada “administração de lucro como componente variável”, 
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metodologias totalmente independentes do processo contábil adotado pela empresa 

da qual estão sendo precificados os produtos. 

 

 

3.3.2 Como componente variável 

 

 

Para a precificação de um produto, segundo a metodologia da administração do 

lucro como componente variável, utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

                                           DTF  +  MP 
                                            CP 
                    PV    = 
                                     1 – (TF + L + C) 
                                                  100 

 

na qual as variáveis envolvidas são praticamente as mesmas e cujas siglas possuem 

os mesmos significados. As mudanças ocorridas nessa fórmula em relação à 

utilizada na administração do lucro como componente fixo são apenas duas: a 

primeira, é que aqui inclui-se no denominador desta a letra “L”, representando o 

percentual de lucro sobre a receita de vendas, tido como meta estabelecida pela 

empresa. A segunda e última mudança é a retirada da sigla “LP” do numerador da 

fórmula, cuja sigla naquela anterior significava o montante de lucro em unidades 

monetárias a ser atingido pela empresa no período analisado. 

 

Na demonstração da aplicação desta metodologia, estarei precificando o mesmo 

produto já precificado através da administração do lucro como componente fixo do 

preço de venda, admitindo aqui, como objetivo da empresa, dez por cento de 

margem do lucro antes do imposto de renda (LAIR) sobre a receita de vendas. 

Temos então: 
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       R$ 90.000,00 + R$ 8,00 
        30.000 unid. 
PV =  
       1 – (20 +10 + 5) 
                  100 
 

PV = R$ 11,00 = R$ 16,92 
   0,65 
 

 

Com base na precificação apresentada, verifica-se que, sendo o objetivo da 

empresa a margem de lucro antes do imposto de renda sobre receita de vendas 

igual a 10%, o preço de venda para as sandálias a ser praticado pela Calcebem é de 

R$ 16,92 por par. Vejamos o demonstrativo de resultado para volume fabricado e 

vendido de 30.000 pares/mês, com base no custeio por absorção: 

 

Indústria de Calçados Calcebem LTDA 

Demonstrativo de Resultado referente a Março de 2005 

 

Receita de Vendas ..................................................... R$ 507.692,31 

(-) Impostos incidentes sobre vendas ........................ R$ 101.538,46 

= Receita Líquida ....................................................... R$ 406.153,85 

(-) Despesas com o produto vendido.......................... R$ 300.000,00 

= Lucro Bruto ............................................................. R$ 106.153,85 

(-) Despesas operacionais: 

     Com comissões sobre vendas ............................. R$  25.384,62 

     Outras despesas operacionais ............................. R$  30.000,00 

= Lucro antes do imposto de renda ........................... R$  50.769,23 

 

Objetivo =              LAIR          .  =    0,1 
                                    Receita de vendas 

 

Real = R$ 50.769,23   = 0,1 
     R$ 507.692,31 
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Na situação apresentada, o lucro da atividade e o lucro antes do imposto de renda 

tornaram-se iguais devido à inexistência de despesas financeiras e de resultado não 

operacional. 

 

 

3.3.3 Com vários produtos 

 

 

Passamos, agora, a analisar a precificação em uma situação em que a empresa 

fabrica vários produtos, os quais são produzidos passando por uma única linha de 

produção. Para tal, continuaremos analisando a Calcebem, que estará lançando dois 

novos produtos: Uma sandália feminina infantil, cujo modelo denomina-se  Loli, e um 

chinelo unissex para adultos, cujo modelo denomina-se Conforpés.  Sabe-se que a 

capacidade de produção mensal para o modelo Loli, quando produzido unicamente, 

é de 40.000 pares por mês, com um custo de matéria-prima igual a R$ 6,00 por par. 

A capacidade mensal de produção, nas mesmas condições, para o modelo 

Conforpés é de 25.000 pares, com custo de matéria-prima de R$ 10,00 por par. A 

empresa deseja precificar estes produtos com base na administração do lucro como 

componente variável do seu preço de venda, tendo como objetivo 10% de margem 

para o lucro da atividade sobre a receita de vendas. Temos então: 

 

   DTF + MP 
                   CP 
Para o modelo Loli PV  =                                                 
          1 – (TF + L + C)    
                      100 

 

Onde: 

· DTF são as despesas tidas como fixas, as quais continuam totalizando 

R$ 90.000,00 por mês; 

· CP é a capacidade de produção mensal para o modelo Loli, quando 

produzido com exclusividade e ao longo do mês, que, neste caso, é de 

40.000 pares; 

· MP é o custo da matéria-prima por par, aqui de R$ 6,00; 
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· TF representa o percentual de tributos incidentes sobre a receita de 

vendas da empresa; 

· L representa a margem de lucro da atividade sobre a receita de vendas 

tida como meta da empresa; 

· C é o percentual de comissões calculado sobre a receita de vendas, 

destinado a remunerar os profissionais de vendas; 

 

Logo, o preço de venda por par do modelo Loli será: 

 

  R$ 90.000,00 + R$ 6,00 
    40.000 unid. 

PV = 
             1 - (20 + 10 + 5)  
                         100 
 

 PV = R$ 8,25  = R$ 12, 69 por par.                     
           0,65  

  

 

Para o modelo Conforpés temos: 

 

  R$ 90.000,00 + R$ 10,00 
   25.000 unid. 
 PV = 
          1 – (20 + 10 + 5) 
                            100 
 

PV = R$ 13,60  = R$ 20,93 por par 
              0,65 
  

 

Esta metodologia de precificar, que tem por base a administração do lucro como 

componente fixo ou variável do preço de venda do produto, calcula preços mínimos 

para esses produtos, com base em despesas, preços esses suficientes para 

conduzir a empresa às suas metas de lucratividade tendo como preceito 

indispensável à sua eficácia o indicado através da seguinte equação: 
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  QPV1 + QPV2 + QPV3 + ... QPVn   = 1            
   CP1      CP2      CP3            CPn 
     

                           

Onde:  

· QPV 1, 2, 3, n representam as quantidades produzidas e vendidas de 

cada um dos produtos ofertados pela empresa; 

· CP 1, 2, 3, n representam a capacidade da empresa em produzir no 

período, isoladamente,  cada um desses produtos. Em a metodologia 

sendo de fato suficiente para aquilo a que se propõe e em sendo 

atendida a equação apresentada, a empresa alcançará a sua meta de 

lucratividade. Para fins de teste, escolhamos uma composição 

qualquer em volume para vendas e produção da Calcebem em um 

certo mês. Imaginemos 3.000 pares de sandálias, 12.000 pares do 

modelo Loli e 15.000 pares dos chinelos unissex modelo Conforpés.  

 

Vejamos, agora, se a composição em volume, para vendas e produção nesse mês 

hipotético, estará atendendo às condições estabelecidas pela Equação 1 

anteriormente  apresentada: QPS é o número de pares de sandálias a serem 

vendidos e produzidos por mês. Nesta situação são 3.000 pares; CPS é a 

capacidade da Calcebem em produzir isoladamente sandálias durante todo o mês. 

Essa capacidade é de 30.000 pares. 

 

Prosseguindo neste raciocínio para os modelos Loli e Conforpés, a equação ficará 

da seguinte forma: 

 

 3000   +  12.000 + 15.000   =  1 
      30.000    40.000     25.000 
  

Neste caso a somatória das frações resulta na unidade, indicando que os volumes 

vendidos estarão ocupando a totalidade da capacidade produtiva da empresa. 

Nessa situação e em sendo praticados os preços de venda anteriormente 

calculados, que eram R$ 16,92 para sandálias, R$ 12,69 para o modelo Loli e       

R$ 20,93 para o Conforpés, respectivamente, por par, a empresa seguramente 
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alcançará a margem de 10% para o lucro da atividade sobre a receita de vendas. 

Nessa situação e em sendo o ciclo produtivo da empresa, por exemplo, igual a dez 

dias, pode-se antever que a cada decêndio a empresa estará faturando a terça parte 

dos produtos vendidos, podendo-se, assim,  informar ao cliente uma previsão para a 

data do recebimento destes produtos. 

 

Caso a somatória das frações tivesse resultado em valor inferior à unidade, 

significaria que a empresa não atingiria o seu objetivo de rentabilidade praticando 

esses preços, sendo necessário, para tal, que praticasse preços superiores, o que 

poderia levá-la à perda de competitividade. Nessa situação, na qual se está 

considerando a possibilidade da somatória das frações ser menor que a unidade, a 

empresa poderá estar se dirigindo ao prejuízo, sendo prudente, nesse caso, se 

utilizar da equação destinada ao ponto de equilíbrio para indústrias que trabalham 

com vários produtos, a qual foi apresentada em 3.2.2, quando então se terá uma 

visão mais clara da sua situação. 

 

A somatória das frações resultar em valor superior à unidade é uma situação 

impossível, pois seria necessário, para tal, fabricar mais do que a sua capacidade 

produtiva permite. 

 

A seguir, apresentamos o demonstrativo de resultado referente ao teste de 

rentabilidade da Calcebem (Tabela 2), para o qual foi escolhida uma composição 

qualquer dos seus três  produtos para ser produzida e vendida em determinado mês: 
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Tabela 2 – Demonstrativo de resultado da Calcebem 
MODELOS 

 Sandálias Loli Conforpés TOTAL 

 
Receita de vendas 

 
R$ 50.769,23   

 
R$ 152.307,69  

 
R$ 313.846,15    

 
R$ 516.923,07 

(-) Impostos incidentes sobre 
vendas    R$ 103.384,61 

= Receita líquida 
    R$ 413.538,46 

(-) Despesas com o produto 
vendido    R$ 306.000,00 

= Lucro Bruto    R$ 107.538,46 

(-) Despesas operacionais:     

Com comissões sobre vendas    R$  25.846,15 

Outras despesas operacionais    R$  30.000,00 

= Lucro da atividade    R$  51.692,31 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
 

Observe-se que o lucro da atividade obtido como resultado do teste é R$ 51.692,31, 

cujo valor representa 10% de margem sobre a receita de vendas. Esse percentual 

era o objetivo estabelecido pela empresa. 

 

 

3.3.4 A importância de se conhecer a capacidade de produção 

 

 

Em 3.3.3, foi apresentado o teste da metodologia de precificação de produtos 

intitulada “Administração do lucro como componente do preço de venda”. O 

mencionado teste foi desenvolvido com os produtos da Indústria de calçados 

Calcebem LTDA, a qual produz em sistema contínuo onde os três produtos são 

fabricados em uma única linha de produção, cujo fato é uma característica da micro 

e pequena indústria. 

 

Neste teste, foi considerada a fabricação, em determinado mês, de 3.000 pares de 

sandálias, 1.200 pares da sandália infantil modelo Loli e 15.000 pares dos chinelos 

modelo Confopés. Observe-se que essas quantidades representam 10, 30 e 60%, 
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respectivamente, das capacidades mensais apresentadas pela empresa em produzir 

isoladamente cada um desses três produtos. A somatória desses percentuais 

totaliza 100%, indicando a ocupação plena da capacidade produtiva da empresa, 

propiciando o menor nível de incidência de despesas fixas por unidade produzida, o 

que acaba favorecendo a competitividade via preço. Outro fato muito importante a 

ser observado é que qualquer composição nas vendas decorrentes destes três 

produtos, a qual implica em idêntica composição para produzi-los, em representando 

ocupação plena da capacidade de produção, estará garantindo o alcance da meta 

de rentabilidade estabelecida pela empresa; daí a importância de se conhecer a sua 

capacidade de produção. Em conseqüência do comentado, note-se que, em a 

empresa precificando seus produtos com base na metodologia apresentada, a sua 

atenção deverá se voltar para o volume físico das suas vendas e não apenas para o 

valor monetário do seu faturamento.  
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4 O AMBIENTE DAS MICRO E PEQUENAS INDÚSTRIAS, O CONCEITO 
SEGUNDO A LEGISLAÇÃO FISCAL E AS ALTERNATIVAS DE 
TRIBUTAÇÃO DISPONÍVEIS A ESTE UNIVERSO DE EMPRESAS E SEUS 
IMPACTOS NO PREÇO DE VENDA 

 

 

4.1 O ambiente das micro e pequenas indústrias: o conceito, segundo a 
legislação fiscal 

 

 

As micro e pequenas indústrias, em sua maioria, são empresas gerenciadas pelos 

seus proprietários, os quais são conhecedores dos processos de fabricação dos 

produtos por elas industrializados. Apesar dessa característica positiva apresentada 

por esses gerentes, estes mesmos profissionais e por decorrência, suas indústrias 

apresentam carência de outras técnicas administrativas, tais como: metodologia 

adequada de precificação de produtos, gestão do capital de giro, administração 

tributária, posicionamento mercadológico de produtos, cujas técnicas são 

indispensáveis à boa performance de qualquer organização. 

 

As indústrias pertencentes a esse universo de empresas, normalmente, fabricam 

mais de um produto, os quais são produzidos em sistema contínuo de produção. Os 

seus clientes fazem os pedidos de compras, que trazem em seus conteúdos em 

média todos estes produtos em pequenas quantidades por produtos, os quais serão 

fabricados em conjunto e passando por uma única linha de produção. 

 

O conceito utilizado, aqui, para micro e pequenas empresas é o conceito fiscal 

federal, para o qual são classificadas como microempresas as pessoas jurídicas que 

tenham auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 e 

como empresas de pequeno porte as pessoas jurídicas que tenham auferido, no 

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00 e igual ou inferior a             

R$ 1.200.000,00.  
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4.2 As alternativas de tributação disponíveis a este universo de empresas e 
seus impactos no preço de venda  

 

 

As micro e pequenas indústrias dispõem, na esfera federal, dos seguintes sistemas 

para a tributação dos seus resultados: o integrado de pagamento de impostos e 

contribuições (Simples), do lucro presumido e o do lucro real. Através de qualquer 

dos três sistemas citados, estarão sendo geradas despesas decorrentes da 

incidência de impostos e contribuições sobre os resultados obtidos pela empresa. 

Incidindo sobre a receita, temos a contribuição para o PIS, contribuição para o 

financiamento da seguridade social (COFINS) e o imposto sobre produtos 

industrializados (IPI). Incidindo sobre o total dos salários pagos pela empresa temos 

as contribuições para a seguridade social (INSS) e, incidindo sobre o lucro da 

empresa, quando houver a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o 

imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ). As diferenças entre esses sistemas 

de tributação decorrem das bases de cálculos utilizadas, em cada um deles, na 

apuração dos valores referentes às contribuições e impostos mencionados, cujas 

bases para cálculos, conforme veremos, não são as mesmas. O sistema integrado 

de pagamento de impostos, denominado Simples, tem como base de cálculo a 

receita bruta da empresa sobre a qual é aplicado um percentual, o qual engloba os 

valores a serem pagos pela empresa a título de todos os impostos e contribuições 

anteriormente mencionados. No caso de uma indústria classificada, no âmbito 

federal, como sendo de pequeno porte, este percentual estará variando ao longo do 

ano-calendário de 5,9 % até 9,1 % da receita bruta dessa empresa. Para demonstrar 

a utilização desse sistema de tributação, admitamos a seqüência de receitas brutas 

mensais obtidas ao longo do ano por uma indústria de pequeno porte, conforme a 

Tabela 3, a seguir: 
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Tabela 3 - Cálculo do imposto através do SIMPLES 

Mês 
Receita 
mensal 

Receita 
acumulada 

Percentual 
sobre a receita 

mensal 

Valor do 
imposto 

Janeiro R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 5,9 R$ 5.900,00 

Fevereiro R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 5,9 R$ 5.900,00 

Março  R$ 100.000,00 R$ 300.000,00 6,3 R$ 6.300,00 

Abril R$ 100.000,00 R$ 400.000,00 6,7 R$ 6.700,00 

Maio R$ 100.000,00 R$ 500.000,00 7,1 R$ 7.100,00 

Junho R$ 100.000,00 R$ 600.000,00 7,1 R$ 7.100,00 

Julho R$ 100.000,00 R$ 700.000,00 7,5 R$ 7.500,00 

Agosto R$ 100.000,00 R$ 800.000,00 7,9 R$ 7.900,00 

Setembro R$ 100.000,00 R$ 900.000,00 8,3 R$ 8.300,00 

Outubro R$ 100.000,00 R$ 1.000.000,00 8,7 R$ 8.700,00 

Novembro R$ 100.000,00 R$ 1.100.000,00 9,1 R$ 9.100,00 

Dezembro R$ 100.000,00 R$ 1.200.000,00 9,1 R$ 9.100,00 

Total R$ 1.200.000,00 ////////////////////// ////////////////////// R$ 89.600,00 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Com base na Tabela 3, a indústria de pequeno porte que tenha obtido, durante o 

ano-calendário, receita bruta de R$ 1.200.000,00, cuja receita tenha uma 

distribuição uniforme ao longo do ano à razão de R$ 100.000,00 mensais e em 

estando sendo tributada na esfera federal através do SIMPLES, terá gerado, nesse 

ano, R$ 89.600,00, a serem pagos a título de PIS, COFINS, IPI, INSS, CSLL e IRPJ. 

Observe-se que, no caso analisado, a empresa estará pagando 7,47% da sua 

receita bruta a título dos impostos e contribuições federais mencionados. Nesta 

mesma situação, se o faturamento anual fosse mais concentrado nos primeiros 

meses do ano, teríamos um percentual superior aos 7,47 médio ocorrido, pois o 

percentual incidente sobre a receita bruta mensal é crescente e determinado pelo 

valor acumulado dessa receita no ano até o mês tributado. Um último aspecto 

referente a esse sistema de tributação é que, aqui, a empresa não recebe créditos 

de impostos federais por ocasião das suas compras, como também não transfere 

aos seus clientes através do seu faturamento, fato que acontece com referência 

exclusiva ao imposto sobre produtos industrializados – IPI, em se tratando de esfera 
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federa, nas indústrias optantes pelo sistema de tributação denominado lucro 

presumido, o qual passamos a comentar. 

 

As empresas industriais optantes pelo lucro presumido terão suas receitas brutas 

tributadas através de impostos e contribuições contidos ou acrescidos nos preços de 

venda de seus produtos. PIS e COFINS são contribuições contidas no preço de 

venda e, por decorrência, na receita bruta da indústria à razão de 0,65 e 3 % desses 

preços respectivamente. O IPI é um imposto acrescido ao preço de venda, tendo o 

seu percentual variável de acordo com o produto. 

 

Empresas optantes pelo presumido terão o total dos salários pagos por elas 

tributados em 20%, montante a ser recolhido aos cofres federais a título de 

contribuição para a seguridade social e mais até 8% desse mesmo total de salários a 

serem recolhidos a título do grau de periculosidade das tarefas desenvolvidas pelos 

seus funcionários. 

 

Neste sistema de tributação, denominado “lucro presumido”, presume-se, como a 

própria denominação indica, a existência constante de resultado tributável positivo. 

O valor do lucro presumido, no caso de empresas industriais e comerciais, será 

determinado calculando-se 8% da receita da empresa e sobre esse resultado, o qual 

representa o montante de lucro tributável, será aplicado o percentual de 15 a 25% e 

cujo valor monetário resultante será pago pela empresa a título do imposto de renda 

da pessoa jurídica. Além do IRPJ temos a CSLL – contribuição social sobre o lucro 

líquido cuja base de cálculo é determinada através do cálculo de 12% da receita da 

empresa;  sobre esse valor calcula-se 9%, cujo valor monetário resultante será pago 

pela empresa a título de CSLL. 

 

Passamos, agora, aos comentários referentes ao sistema de tributação denominado 

lucro real. Neste sistema a metodologia para o cálculo da PIS, da COFINS e do IPI é 

a mesma utilizada no “lucro presumido”, mudando apenas os percentuais, os quais 

passam, aqui, a ser 1,6% para PIS e 7,6% para a COFINS. Com referência ao IPI, 

as regras do lucro real e presumido são idênticas. Os salários pagos pelas empresas 

optantes pelo “lucro real” são tributados da mesma forma que os pagos nas 

empresas optantes pelo presumido. 
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A determinação do lucro tributável, o qual serve de base de cálculo para o IRPJ e 

para a CSLL, é feita, aqui, através da subtração das despesas às receitas geradas, 

permanecendo as mesmas alíquotas utilizadas no presumido, quais sejam de 15% a 

25% para o IRPJ e 9% para a CSLL. 

 

Além das diferenças já comentadas existentes entre estes três sistemas, existem 

outras de caráter operacional e, às vezes, até sutis, as quais, devido à sua  

importância, comento a seguir: 

 

As empresas optantes pelo sistema denominado lucro real estão obrigadas, pela 

legislação fiscal, a desenvolverem a sua contabilidade, ou seja, a elaboração dos 

seus livros Diário e Razão, o balanço geral anual e respectivo demonstrativo de 

resultado. As empresas optantes pelos sistemas SIMPLES e presumido não 

possuem essa obrigatoriedade, bastando a manutenção do denominado LIVRO 

CAIXA. 

 

A empresa optante pelo sistema “lucro presumido” está sempre presumindo a 

geração de um montante de lucro tributável, o qual represente uma margem mínima 

de 8% sobre a sua receita de vendas, pois é essa a metodologia utilizada por esse 

sistema na determinação da base de cálculo do IRPJ, estendendo-se este efeito 

para a CSLL; à razão de 12% da receita. Sabemos que essa presunção nem sempre 

se verifica, sendo possível e não raro margens inferiores, o que estaria levando a 

empresa, neste caso, a uma desnecessária e super tributação.  

 

As empresas optantes pelo SIMPLES, conforme o analisado anteriormente, têm 

como base de cálculo dos tributos federais a sua receita de vendas. Sobre essa 

receita é aplicado um percentual, o qual engloba todos esses tributos. Note-se que 

tanto esse sistema como o do lucro presumido pressupõem a existência constante 

de lucro. Caso em determinado período a empresa passe a gerar prejuízo, e em 

estando em um desses dois sistemas,estará recolhendo IRPJ e CSLL sobre algo 

que não existe, no caso, o lucro. 
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Cabe lembrar, aqui, que a empresa pode mudar de sistema de tributação uma única 

vez por ano e essa mudança, caso assim deseje, deve ocorrer dentro do primeiro 

quadrimestre. 

 

Com referência à compensação tributária, situação onde a empresa se credita do 

valor dos impostos contidos em parte dos preços das suas compras e se debita 

desses mesmos impostos com base no preço das suas receitas, recolhendo aos 

cofres públicos essa diferença, se faz presente nos sistemas de lucro presumido e 

lucro real com referência ao IPI. Com referência à contribuição para a PIS e a 

COFINS, a compensação tributária somente é facultada para as empresas optantes 

pelo lucro real. Para empresas que operam no SIMPLES. não é facultada nenhuma 

compensação tributária no âmbito federal. 

 

Analisados os aspectos referentes a impostos e contribuições federais, passamos à 

análise do ICMS que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o qual 

é de competência dos Estados e de interesse para o presente estudo. A parte do 

ICMS que estarei analisando é a que diz respeito à circulação de mercadorias cuja 

alíquota interna e predominante no estado de São Paulo é 18%. Este imposto, por 

ser de competência de cada unidade da união, apresenta alíquotas específicas para 

cada estado. Como o foco deste trabalho são as micro e pequenas indústrias, 

estarei analisando o ICMS com vistas a esse universo de empresas, sediadas no 

Estado de São Paulo. A legislação desse tributo permite o sistema da compensação 

tributária. Exemplificando, admitamos que, em determinado mês, uma empresa 

comercial ou industrial tenha adquirido para posterior revenda, de um fornecedor 

também sediado em São Paulo, mercadorias no valor de R$ 10.000,00 as quais 

estão submetidas à alíquota de 18% do “ICMS”. Posteriormente, essas mercadorias 

são revendidas por R$ 15.000,00. A empresa que está realizando o faturamento dos 

R$ 15.000,00 estará se debitando ou gerando ICMS a recolher aos cofres estaduais, 

no valor de R$ 2.700,00, decorrentes da incidência de 18% sobre o valor faturado. 

No momento em que essas mercadorias foram adquiridas pelo valor de                

R$ 10.000,00, propiciaram um crédito de 18% desse valor, ou seja, R$ 1.800,00. 

Dessa forma, a empresa que realizou o faturamento dos R$ 15.000,00 estará 

recolhendo, complementarmente aos cofres estaduais, a importância de R$ 900,00, 

a qual resulta da diferença entre R$ 2.700,00 de débito de ICMS e R$ 1.800,00 de 
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crédito do mesmo imposto. Digamos que a empresa descrita no exemplo 

apresentado seja uma indústria cujo faturamento anual atinja no máximo                

R$ 1.200.000,00. Essa indústria poderá optar por ser tributada no âmbito estadual 

com referência ao ICMS, da forma anteriormente descrita e usufruindo da 

compensação tributária ou optando pelo sistema denominado Simples Paulista, 

desde que atenda às seguintes condições:  

 

a) faturamento anual igual ou inferior a R$ 150.000,00, o que permite enquadrar-

se neste sistema como microempresa; 

b) faturamento anual superior a R$ 150.000,00, porém igual ou inferior a           

R$ 1.200.000,00, enquadrando-se no Simples Paulista, como empresa de 

pequeno porte. 

 

Ter o seu faturamento destinado exclusivamente ao consumidor final, entendendo-

se como tal os não-contribuintes do ICMS ou empresas destinatárias nas quais as 

mercadorias não serão objeto de comercialização ou industrialização. Com 

referência a essa exigência, é feita exceção ao produtor rural que produzir, 

industrializar sob forma artesanal ou comercializar produtos comestíveis de origem 

animal ou vegetal. 

 

Em a indústria optando por esse sistema no âmbito estadual, a mesma deixa de 

usufruir da compensação tributária, passando a ser tributada com referência ao 

ICMS da forma que segue: 

 

a) estará isenta do ICMS caso esteja enquadrada no Simples Paulista como 

microempresa; 

b) em a indústria se enquadrando nesse sistema, como de pequeno porte, será 

denominada de classe A, se o seu faturamento anual for de R$ 150.000,01 a 

R$ 720.000,00. Será denominada classe B, se o seu faturamento anual for de 

R$ 720.000,01 a R$ 1.200.000,00.  

 

O valor do ICMS devido pelas indústrias aqui classificadas como de pequeno porte 

será calculado da forma a seguir descrita: 
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a) admitamos uma indústria posicionada como de classe A, a qual em 

determinado mês atingiu faturamento de R$ 50.000,00 e que, para tal, tenha 

realizado suas compras junto a fornecedores também optantes pelo Simples 

Paulista. Sobre esse faturamento será aplicado o percentual de 2,1526%, o 

qual corresponde a R$ 1.076,30 sendo este valor denominado “ICMS 

apurado”. Do “ICMS apurado” subtrair-se-á o valor de R$ 275,00 chegando-se 

ao valor de R$ 801,30, cujo valor denomina-se ICMS devido. O valor de      

R$ 275,00 a ser subtraído do ICMS apurado é limitado ao valor deste; 

b) suponhamos, agora, uma indústria posicionada como de classe B, a qual em 

determinado mês atingiu faturamento de R$ 90.000,00 e, para tal, tenha 

realizado suas compras junto a fornecedores também optantes pelo Simples 

Paulista. Sobre esse faturamento será aplicado o percentual de 3,1008%, o 

qual corresponde a R$ 2.790,72, sendo esse valor denominado ICMS 

apurado. Desse valor subtrair-se-á 1% do valor do faturamento obtido pela 

empresa, porém, limitado a R$ 600,00 mais R$ 275,00. Nesse caso, 1%, 

calculado sobre R$ 90.000,00, resulta em R$ 900,00, devendo-se então 

utilizar o valor limite de R$ 600,00 mais R$ 275,00, totalizando R$ 875,00 a 

ser subtraído do ICMS apurado no valor de R$ 2.790,72, chegando-se a          

R$ 1.915,72 como ICMS devido. 

 

Concluindo a análise do Simples Paulista, imaginemos que fornecedores potenciais 

das indústrias, descritas aqui em 1 e 2, não sejam optantes desse sistema, porém 

estejam sediados em São Paulo e os produtos por eles fornecidos estejam 

submetidos à alíquota de 18% de ICMS, a qual predomina internamente nesse 

Estado. Em as indústrias compradoras anteriormente referenciadas e optantes por 

esse sistema de tributação adquirindo esses produtos junto a outros fornecedores, 

por exemplo, sediados em outro Estado onde a alíquota do ICMS seja 12%, deverão 

somar ao seu ICMS anteriormente definido como devido as importâncias resultantes 

do cálculo de 6% sobre o valor de suas compras realizadas. Esse percentual resulta 

da diferença entre as alíquotas de 18% que é a alíquota interna do Estado de São 

Paulo, e 12%, que é a alíquota do Estado de origem. Em adquirindo os mesmos 

produtos dentro do Estado, essa diferença será nula. 

 



 

 

79

Após a análise das diversas alternativas de tributação disponíveis às micro e 

pequenas indústrias, a questão que se coloca é: qual dentre essas alternativas é a 

mais eficaz para esse universo de indústrias onde se busca a competitividade 

também via preço de venda? A resposta a essa questão somente poderá ser dada 

através de uma análise minuciosa da estrutura e do total das despesas nas quais a 

indústria estará incorrendo para a obtenção da sua receita de vendas, do estudo do 

mercado tido como alvo para os seus produtos, além do seu posicionamento como 

agente agregador de valor às suas matérias-primas.  

 

Analisando, por exemplo, a situação de um produtor rural, o qual trabalhe com 

plantação de frutas. Este produtor, decidindo industrializar através de processo 

artesanal os resultados das suas colheitas e o fazendo através de uma indústria cuja 

receita anual não ultrapasse a R$ 1.200.000,00, terá à sua disposição todas as 

alternativas de tributação aqui mencionadas, devendo optar pela alternativa que lhe 

propicie condições de praticar os menores preços de venda e/ou maiores margens 

de lucro. Em sendo essa indústria do tipo empresa familiar e incorrendo em 

despesas mensais de salários no valor de até     R$ 4.000,00 e em outras despesas, 

as quais no mesmo período não ultrapassem o total de R$ 86.000,00, para a 

obtenção de receita média mensal de R$ 100.000,00, o sistema de tributação o qual 

lhe é adequado, no âmbito estadual, é o Simples Paulista e, no âmbito federal, o 

lucro presumido no caso dos produtos fabricados serem isentos do IPI; caso 

contrário, o recomendável será o Simples Federal. As recomendações apresentadas 

devem-se principalmente aos seguintes fatos: sendo um dos objetivos dessa 

indústria a competitividade via preço e sendo as empresas comerciais o seu 

mercado-alvo, certamente poderá, o nosso produto rural, minimizar os seus preços 

de venda através dos sistemas de tributação recomendados, lembrando que o 

Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI representa custo para as empresas 

comerciais por ocasião da aquisição desses produtos para posterior revenda. 
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5 O MODELO PROPOSTO E TESTES ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO 
 

 

5.1 O modelo proposto 
 

 

O modelo proposto para validação e a seguir apresentado está fundamentado na 

teoria contábil, destinando-se ao cálculo do preço de venda de produtos fabricados 

pelas micro e pequenas indústrias. É tido como eficaz para a sua finalidade, além de 

simples e de fácil implementação por essas empresas, considerando sua realidade 

do dia-a-dia. 

 

Os preços de venda dos produtos calculados através deste modelo deverão ser 

interpretados pelas indústrias como sendo os menores pelos quais seus produtos 

poderão ser vendidos, capazes de conduzi-las às suas metas de lucro previamente 

estabelecidas, desde que fabricados e vendidos nas quantidades e padrões de 

tempos de produção definidos e sem investimentos adicionais. 

 

O modelo contém, em sua estrutura, a administração do lucro como componente do 

preço de venda do produto e resultou de observações das atividades diárias de 

várias dessas indústrias onde o autor dessa tese atua como consultor, podendo 

constatar algumas das mais prementes necessidades empresariais. Tais 

observações levaram-nos a formular as hipóteses a seguir expostas. 

 

A maioria das micro e pequenas indústrias definem os preços de venda dos seus 

produtos, sem considerar corretamente a sua capacidade de produção para cada 

um dos diferentes itens produzidos, implicando em preços sub ou super avaliados. 

Essa distorção deve-se em grande parte ao fato desse universo de empresas não 

dispor de técnica que permita o cálculo da capacidade de produção por produto, 

onde uma única linha fabrica em conjunto diferentes produtos. Somando-se a isso, a 

matéria-prima, se tratada como custo variável no processo do cálculo do preço de 

venda, conduzirá a valores, os quais não farão sentido tendo-se em vista os 

objetivos de performance da empresa. 
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O modelo proposto: 

  

Para a administração do lucro como componente fixo do preço de venda do produto: 

   

 

               (DTF + LP)  + MP 
                    CP 
PV =  
            1 – (TF + C) 
            100 

 

Para a administração do lucro como componente variável do preço de venda do 

produto: 

  

 

                   DTF + MP 
                    CP 
PV = 
              1 – (TF + L + C) 
                        100 

 

Onde: 

DTF é o total das despesas tidas como fixas para o período, em 

decorrência de um dado nível físico de produção e vendas no período. 

LP é o lucro total em unidades monetárias estabelecido como meta para o 

período. 

MP é a despesa com matéria-prima e embalagem por unidade do produto 

a ser fabricado e vendido, já consideradas as quebras no processo 

produtivo. 

CP é a capacidade de produção do produto no período, representada por 

He : T. 

He são as horas efetivas de produção no período, representadas por X 

.Hd .Nu. 

X é dado por 1 – X’ 
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X’ é o decimal que representa a parcela de horas produtivas estimadas 

como perdidas para o período. 

Hd é o número de horas produtivas diárias. 

Nu é o número de dias úteis do período. 

T é o intervalo de tempo entre a chegada de uma unidade do produto 

fabricado e a seguinte, ao final da linha de produção. 

TF é o percentual de tributos incidentes sobre o faturamento. 

C é o percentual de comissão pago a vendas, com base no 

faturamento. 

L é o percentual estabelecido como meta de lucro sobre o faturamento. 

PV é o preço de venda unitário do produto. 

  

 

5.2 Testes através de simulação 
  

 

São apresentados dois testes do modelo: O primeiro, administrando o lucro como 

componente variável do preço de venda do produto, e o segundo, tomando essa 

administração como componente fixo deste mesmo preço. Para tal, simulo a 

seguinte indústria: a indústria ABC Ltda, fabricante de três produtos destinados ao 

consumo. As matérias-primas utilizadas na fabricação desses produtos são 

adquiridas predominantemente junto a indústrias, as quais emitem suas notas fiscais 

permitindo crédito de impostos aos seus clientes. 

 

Os produtos fabricados pela ABC são o 1, o 2 e o 3. Esses três produtos submetem-

se à alíquota de 18%, com referência ao ICMS decorrente das vendas dentro do 

estado de São Paulo. Com referência ao IPI, os produtos 1 e 2 são isentos e o 

produto 3 submete-se à alíquota de 10%.  

 

Os fornecedores das matérias-primas e embalagens utilizadas pela ABC estão 

sediados em São Paulo, tendo seus produtos tributados em 18% pelo ICMS. O IPI é 

de 10% para matérias-primas e embalagens utilizadas no produto 3. 
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Os custos das matérias-primas e embalagens por litro do produto fabricado, 

incluídos os impostos, são R$ 0,80, R$ 1,00 e R$ 1,10, respectivamente, para os 

produtos 1, 2 e 3. 

 

O processo de fabricação desses produtos é simples e o seu ciclo de produção é 

curto. Consiste em se colocar em uma misturadora de 500 litros de capacidade 

padrão a matéria-prima utilizada no produto, na proporção de 10% mais água. Feita 

a mistura, a formulação do produto é conduzida pela gravidade e, através de 

tubulações da misturadora, para o envase em galões de 5 litros; esses são 

encaminhados para a colocação dos respectivos rótulos de identificação. A linha de 

produção é demonstrada, esquematicamente, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, a empresa produz 55.000 litros dos seus produtos por mês, 

representados por 11.000 galões de 5 litros cada. Cinco funcionários trabalham na 

produção, três em vendas, dois nas entregas dos produtos e dois nas áreas 

administrativa, financeira e de compras.   

 

A empresa remunera a sua área de vendas pagando 5% sobre o seu faturamento a 

título de comissões. 

 

As despesas mensais tidas como fixas, as quais dão suporte a esse nível de 

atividade, totalizam R$ 9.000,00, sendo deste total R$ 5.000,00 referentes à folha de 

pagamento bruta, sem se computar os encargos. Os vendedores são autônomos. 

 

A empresa é tributada na esfera federal através do SIMPLES e na esfera estadual 

através do sistema tradicional de compensação, debitando-se e creditando-se do 

ICMS. 

 

Matéria 
prima Misturadora Envase Rotulação 

Estoque 
de 

produtos 
acabados

PRODUÇÃO
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A ABC precifica os seus produtos com base nos preços de mercado, sendo o seu 

preço de venda por galão de 5 litros R$ 6,00 para o produto 1, R$ 7,50 para o 

produto 2 e R$ 8,50 para o produto 3. Esses preços são, em média, 8% inferiores 

aos preços praticados pelo mercado, sendo os produtos competitivos também em 

qualidade. 

 

O mercado-alvo da empresa atualmente são os supermercados, predominantemente 

os de menor porte, localizados em bairros para os quais são vendidos 80% da 

produção. 

 

Dos 11.000 galões de produtos mensalmente fabricados, 2.000 são do produto 1, 

3.000 do produto 2 e 6.000 do produto 3. 

 

Os números mensais que retratam os resultados da empresa são os seguintes 

(Tabela 4): 
 

Tabela 4 – Demonstrativo de resultados da empresa ABC Ltda. 

PRODUTOS 
 

1 2 3 
TOTAL 

Receita de Vendas R$ 12.000,00 R$ 22.500,00 R$ 51.000,00 R$ 85.500,00 

(-) Simples Federal R$      896,40 R$  1.680,75 R$   3.809,70 R$   6.386,85 

(-) ICMS s/ vendas R$  2.160,00 R$  4.050,00 R$   9.180,00 R$ 15.390,00 

(-) Despesas com MP R$  6.560,00 R$ 12.300,00 R$ 27.600,00 R$ 46.460,00 

(-) Comissões s/ 

vendas 
R$    600,00 R$   1.125,00 R$   2.550,00 R$   4.275,00 

(-) Despesas tidas 

como fixas 
   R$   9.000,00 

 = Lucro líquido     R$   3.988,15 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Sabe-se que os supermercados clientes da ABC revendem estes produtos por 

preços em média 50% superiores aos preços de aquisição. 
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Uma análise do mercado consumidor final desses produtos indicou que restaurantes, 

padarias, bares e lanchonetes são os grandes demandadores desses produtos, com 

um consumo mensal na grande São Paulo superior a 10 vezes a atual produção da 

ABC. 

 

A empresa tem como objetivo mínimo para o seu resultado mensal lucro líquido de 

R$ 8.000,00 ou margem de 10% para o lucro líquido sobre a receita de vendas - dos 

dois qual implicar em maior valor monetário. 

 

Um estudo dos tempos de produção recentemente desenvolvido na empresa com a 

participação dos empregados desse setor e cronometrando-se os tempos, indicou o 

seguinte: 

 

Para o produto 1 e na produção desenvolvida na parte da manhã, o tempo 

demandado para a colocação da matéria-prima na misturadora em proporção de 

10% desta e 90% de água para ser dissolvida através de processo mecânico foi de 

25 minutos. 

 

O processo de envase desse produto demandou 10 minutos para os 500 litros, 

utilizando-se os 5 pontos existentes para tal em uma proporção de 10 galões por 

minuto. 

 

Os 100 galões foram rotulados em 10 minutos. 

 

Para o produto 2 e produção desenvolvida também na parte da manhã, o processo 

produtivo misturadora demandou 40 minutos. 

 

O envasamento dos 100 galões, referentes ao produto 2, demandaram 15 minutos. 

 

A rotulação desse lote aconteceu em 10 minutos. 

 

Para o produto 3 e ainda referente a tempos cronometrados na parte da manhã, os 

tempos demandados pelas mesmas etapas de produção foram de 50 minutos, 20 

minutos e 10 minutos respectivamente. 



 

 

86

 

O estudo demonstrou que a produtividade na parte da tarde cai significativamente, 

elevando todos os tempos em 20% comparativamente aos da manhã. 

 

Em conseqüência das conclusões do estudo desenvolvido e considerando que a 

empresa trabalha em jornada semanal de 44 horas, com horário de entrada dos 

funcionários da fábrica estabelecido para as 7 horas e com saída definida para as 16 

horas e 48 minutos, de segunda a sexta-feira, definiram-se, em conjunto, 

proprietários da empresa e participantes da produção, o que se segue: 

 

a) tempos padrões de produção por lote de cada produto, conforme demonstrado 

na Tabela 5, a seguir, entendendo-se como um lote a produção de 100 galões do 

produto, o que corresponde a 500 litros. 

 

Tabela 5 – Tempos-padrões de produção 

Produtos 

1 2 3 Etapas 

Tempo em minutos 

Misturadora 27,5 44,0 55,0 

Envase 11,0 16,5 22,0 

Rotulação 11,0 11,0 11,0 

Tempo p/ produção 

de 1 lote – 100 

galões 

38,61 60,61 77,11 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

O total dos tempos de produção apresentados, por lote e por produto, 

contemplam o fato da misturadora somente reiniciar o processo de recarga após 

o último galão envasado, ou seja, 60,5 minutos após o início do seu preparo, 

como é o caso do produto 2. Adicione-se a esse tempo 0,11 minutos, que é o 

necessário para se rotular 1 galão, o qual resulta da divisão de 11 minutos por 

100 galões de produto. Raciocínio semelhante aplica-se aos demais produtos. 
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É uma linha de produção prejudicada pelos seus gargalos. 

Note-se que, por precaução, foram consideradas as médias aritméticas dos 

tempos de produção da manhã e da tarde, apesar da jornada matutina 

representar mais de 50% da jornada diária total de trabalho. 

 

b) a produção inicia-se, diariamente, às 7 horas e 10 minutos, com parada às 12 

horas. Reinicia às 13 horas, parando no momento do término do lote, cujo horário 

de conclusão mais se aproximar das 16 horas e 48 minutos. O tempo restante se 

destina à lavagem da misturadora. Exemplificando: o tempo-padrão para se 

produzir um lote do produto 1 são 38,61 minutos. Das 7 horas e 10 minutos às 16 

horas e 48 minutos, descontados os 60 minutos para almoço, existem 518 

minutos destinados à produção. Dividindo-se 518 por 38,61, temos 13,42 lotes 

diários do produto 1. Considerando-se como meta efetiva diária 13 lotes desse 

produto, quando da sua produção, teremos 501,93 minutos consumidos para tal, 

devendo serem alocados os 16,07 minutos restantes, os quais representam a 

diferença de 501,93 minutos para os 518 minutos, na limpeza da misturadora. 

 

b)  um prêmio mensal de reconhecimento de performance, representado por 10% 

dos salários mensais pagos à produção, todos os meses em que forem atingidos 

os tempos-padrões definidos para essa atividade. 

 

Com base nas informações disponíveis referentes à ABC LTDA demonstramos a 

seguir, as etapas para o cálculo do preço de venda dos seus produtos, com base no 

modelo proposto e considerando o objetivo da empresa, que é o de atingir 

mensalmente o lucro líquido de R$ 8.000,00 ou margem de 10% desse lucro sobre a 

receita de vendas - dos dois qual implicar em maior valor monetário. 

 

Primeira etapa: Cálculo da capacidade de produção mensal. 

 

 CP = He : T  ,   onde: 

 

CP é a capacidade mensal de produção daquele produto. 

He é o número de minutos efetivos mensais de produção. 
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He = X . md . Nu  ,   onde: 

X = 1 – X’  , onde: 

X’ é o decimal que representa a parcela de minutos produtivos 

estimados como perdidos no dia. 

md é o número de minutos produtivos diário. 

Nu é o número de dias úteis do período. 

T é o tempo necessário para a linha de produção iniciar e concluir o 

processo produtivo de uma unidade do produto fabricado. Note-se que 

a unidade, aqui, é um lote do produto, o que corresponde a 100 galões 

de 5 litros cada um do produto em fabricação. 

  

Cálculo da capacidade mensal de produção de cada produto, considerando 20 dias 

úteis no mês: 

 

Produto 1:          

CP = He : T , onde: 

X’ = 0,0494, que resulta do seguinte cálculo: 1 – 501,93 min 
                                                                               528 min 
 

. 501,93 minutos é o tempo-padrão necessário para se produzir os 

13 lotes do produto 1. 

. 528 minutos é o número de minutos compreendidos entre as 7 

horas e as 16 horas e 48 minutos, descontados os 60 minutos 

destinados ao almoço. 

. md = 528 minutos; Nu = 20; T = 38,61 minutos 

  

 Temos então: CP = He : T 

     He = X . md . Nu 

     X = 1 – X’  , onde X’ = 0,0494 

     He = 0,9506 . 528 . 20 

     He = 10.038,34 minutos em 20 dias úteis 

     CP = 10.038,34 min : 38,61 min 
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     CP = 260 lotes do produto 1 por mês, que equivalem a   

                                           26.000 galões de 5 litros cada um. 

 

Produto 2:  

X’ = 0,0817     md = 528 minutos;     Nu = 20;     T = 60,61 min. 

   CP = He : T 

   He = X . md . Nu 

   X = 1 – X’  , onde X’ = 0,0817 

   He = 0,9183 . 528 . 20 = 9.697,25 min 

   CP = 9.697,25 : 60,61 = 160 lotes, que equivalem a  

            6.000 galões de 5 litros cada um. 

 

Produto 3: 

X’ = 0,1238     md = 528 minutos;     Nu = 20;     T = 77,11 min. 

   CP = He : T 

   He = X . md . Nu 

   X = 1 – X’  , onde X’ = 0,1238 

   He = 0,8762 . 528 . 20 = 9.252,67 min 

   CP = 9.252,67 min : 77,11 = 120 lotes, que equivalem a  

            12.000 galões de 5 litros cada um. 

  

 

Observe que a variável Hd – número de horas produtivas diárias constantes do 

modelo – foi, aqui, substituída por md – número de minutos produtivos diário. 

 

Lembremos que as capacidades de produções mensais aqui calculadas consideram 

a produção mensal unicamente daquele produto.  

 

Segunda etapa: Calculadas as capacidades individuais e mensais de produção para 

cada um dos produtos, passemos aos cálculos dos seus preços mínimos de venda, 

suficientes para conduzir a empresa à sua meta mensal de lucro. 
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Administrando o lucro como componente variável do preço de venda do produto: 

 

                                DTF + MP 
                                           CP 
                      PV = 
                                    1 – (TF + L + C) 

                                    100 
  

 

As despesas mensais tidas como fixas – DTF, anteriormente mencionadas como 

totalizando R$ 9.000,00 – serão, aqui, computadas como R$ 9.278,00, em 

decorrência da folha de pagamento da produção, a qual totaliza R$ 2.778,00, estar 

contida nos referidos R$ 9.000,00 e ter sido acordado com os funcionários desse 

setor que, em se atingindo os padrões estabelecidos para a produção, os mesmos 

fariam jus ao prêmio de performance representado por 10% dos salários a eles 

pagos. 

 

Produto 1: 

                                    R$ 9.278,00  +  R$ 3,28 
        26.000 galões 
  PV = 
                                     1 – (25,47 + 10 + 5) 
                        100 
 

  PV = R$ 3,64 = R$ 6,11 o galão 
            0,5953 
 

 

 

Produto 2: 

                                  R$ 9.278,00   +  R$ 4,10 
     16.000 galões 
  PV =                                                      = R$ 7,86 o galão 
                                              0,5953 
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Produto 3: 

                                    R$ 9.278,00  +  R$ 4,60 
       12.000 galões 
  PV =                                                      = R$ 9,03 o galão 
                                              0,5953 
 

 

Administrando o lucro como componente fixo do preço de venda do produto: 

 

                                      (DTF + LP) + MP 
                                            CP 
                      PV = 
                                       1 – (TF + C) 

                                      100 
 

Produto 1: 

 

                                      R$ 9.278,00 + R$ 8.000,00 + R$ 3,28 
                                                26.000 galões 
                      PV =                                                                            = R$ 5,67 
                                                      1 – (25,47 + 5)  
                                                                 100 
 

 

Produto 2: 

                                       R$ 9.278,00 + R$ 8.000,00 + R$ 4,10 
                                                  16.000 galões 
                      PV =                                                                            = R$ 7,45 
                                                      1 – (25,47 + 5)  
                                                                 100 
 

 

Produto 3: 

                                      R$ 9.278,00 + R$ 8.000,00 + R$ 4,60 
                                                12.000 galões 
                      PV =                                                                            = R$ 8,69 
                                                      1 – (25,47 + 5)  
                                                                 100 
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Com base na administração do lucro como componente variável, conclui-se que os 

preços mínimos, por galão, capazes de conduzir a empresa à sua meta de 

lucratividade, desde que trabalhando a plena capacidade, são R$ 6,11,  R$ 7,86 e 

R$ 9,03, respectivamente, para os produtos 1, 2 e 3. 

 

Com base na administração do lucro como componente fixo, esses preços são      

R$ 5,67, R$ 7,45 e R$ 8,69, respectivamente, para os mesmos produtos. 

 

Para demonstrar a afirmação feita, escolho, aleatoriamente, um desses produtos, 

pressupondo que em dado mês somente esse produto tenha sido vendido e 

produzido. Escolho o produto 3. Vejamos o resultado da empresa em ambas as 

administrações do lucro como componente do preço de venda, quando são vendidos 

e fabricados em determinado mês exclusivamente 12.000 galões desse produto 

(Tabela 6). Lembro que nessa situação a empresa este operando a sua plena 

capacidade. 

 

 

Tabela 6 – Administração do lucro 

Administração do lucro como  

12.000 galões/mês do produto 3 Componente variável Componente fixo 

Receita de vendas R$ 108.360,00 R$ 104.280,00 

(-) SIMPLES FEDERAL R$     8.094,49 R$     7.789,72 

(-) ICMS S/ VENDAS R$   19.504,80 R$   18.770,40 

(-) Despesas com MP R$   55.200,00 R$   55.200,00 

(-) Comissões s/ vendas R$     5.418,00 R$     5.214,00 

(-) Despesas tidas como fixas R$     9.278,00 R$     9.278,00 

 = Lucro líquido R$   10.864,71 R$     8.027,88 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Verifica-se qu, em a ABC vendendo e produzindo em determinado mês 12.000 

galões do seu produto 3, estará alcançando o seu objetivo através da administração 
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do lucro como componente variável do seu preço de venda, em decorrência da sua 

meta ser lucro de R$ 8.000,00 ou 10% de margem de lucro líquido sobre receita de 

vendas, dos dois o maior. 

 

Algumas observações referentes ao modelo proposto são oportunas neste ponto do 

trabalho, as quais passamos a fazer: 

 

A matéria-prima, a qual é definida como um custo variável de produção, é tratada no 

modelo como componente fixo ao longo do processo do cálculo do preço de venda 

do produto. Lembro que custos e despesas variáveis são fixos, por unidade, e o 

tratamento como tal da matéria-prima mais embalagem aqui denominada apenas 

como matéria-prima, é imprescindível no processo do cálculo do preço de venda do 

produto. Caso esses itens sejam tratados como despesas variáveis neste processo 

de cálculo, o preço de venda estará se transformando em mero múltiplo da 

somatória dos valores da matéria-prima e embalagem, pois, para tal, terá que ter 

sido definido previamente e ao acaso o percentual representativo desses itens em 

relação ao preço de venda desses produtos. A prática de se precificar um produto 

multiplicando-se o valor da sua matéria-prima por um dado número não é rara em 

empresas pequenas. Trata-se de uma prática temerária e de resultados 

imprevisíveis. 

 

A definição de um percentual que retrate a representatividade da matéria-prima no 

preço de venda de um produto somente poderá ser obtida após calculado esse 

preço, e esse percentual será diretamente proporcional à capacidade de produção 

da empresa em fabricar esse produto. 

 

O modelo proposto calcula, com base nas despesas da empresa, o preço mínimo a 

ser praticado por ela nos produtos de sua fabricação, considerada a sua capacidade 

de produção desses mesmos produtos, sua meta de lucratividade e levando em 

conta o sistema de tributação adequado a sua realidade. 

 

Voltando à situação anteriormente simulada para a ABC LTDA, na qual a empresa 

vendeu 12.000 galões do seu produto 3, atingindo, assim, a sua meta de 

lucratividade, dois pontos ali devem ser destacados. 
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O primeiro é que, apesar de se ter utilizado, na referida simulação, a hipótese de a 

empresa vender um único produto, no caso o 3, qualquer que tivesse sido o mix 

físico das vendas  decorrentes dos três produtos e como conseqüência da produção, 

desde que obedecida a equação  

 

QPV1  +  QPV2  +  QPV3  +  ...    QPVn  =  1 
CP1          CP2         CP3                CPn 
 

 

mencionada em 3.3.3, a empresa estaria atingindo o seu objetivo de performance. 

 

O segundo é que a receita de vendas que propicia à empresa alcançar a sua meta 

de resultado totaliza R$ 108.360,00 no mês. Esse volume de receita mensal, se 

anualizado, totalizará R$ 1.300.320,00, implicando no seu desenquadramento do 

Simples Federal, para o qual o limite anual de receita é R$ 1.200.000,00. Em isso 

acontecendo, restarão duas alternativas de tributação na esfera federal: o lucro 

presumido e o lucro real. A empresa estará optando por uma delas e deverá 

escolher aquela que lhe propicie condições de praticar os menores preços de venda. 

Nesse momento, deve ser lembrado que o Simples Federal, conforme o 

demonstrado anteriormente, engloba todos os impostos e contribuições federais em 

um único percentual incidente sobre a receita anual média, percentual esse 

estimado em 7,47%. No lucro presumido, a empresa estará pagando 3% da sua 

receita, a título da COFINS mais 0,65% dessa mesma receita, a título de 

contribuição para a PIS. Além dessas contribuições, a empresa estará gerando um 

valor aproximadamente de R$ 1.517,00 de despesa mensal adicional decorrente da 

aplicação do percentual de 28% sobre a sua folha de pagamento de treze salários-

ano. Esse percentual destina-se ao INSS. Finalmente, a empresa terá o imposto de 

renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, os quais são calculados na 

proporção de 15% e 9% desse lucro. O lucro do período é presumido calculando-se 

8% e 12% da receita para se determinar as bases para os cálculos do imposto de 

renda e da CSLL respectivamente. Dessa forma, neste sistema de tributação, o IR e 

a CSLL representam 1,2% e 1,08%, respectivamente, da receita da empresa. 
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Anteriormente, mencionei a despesa mensal adicional de R$ 1.517,00, que estará 

sendo gerada em decorrência dos encargos incidentes sobre a folha de pagamento. 

Observe-se que esse valor representa 1,4% da receita mensal de R$ 108.360,00, a 

qual é obtida pela ABC LTDA quando da administração do seu lucro como 

componente variável do seu preço de venda. 

 

Na atual situação e para se concluir a respeito da possível vantagem da tributação 

com base no lucro presumido em relação às demais, basta que se some os 

percentuais que representam a participação de cada contribuição ou imposto em 

relação à receita e se compare esse total com os correspondentes nos sistemas 

Simples Federal e no  Real. Para esta análise comparativa, no lucro presumido 

temos: 3% para  COFINS, 0,65% para PIS, 1,4% para INSS, neste caso, 1,2% para 

IR e 1,08% para CSLL; totalizando, 7,33% da receita mensal da empresa, portanto, 

0,14% inferior aos 7,47% do Simples Federal. 

 

Caso a empresa optasse pelo lucro real, neste volume de R$ 108.360,00 de receita 

mensal e de R$ 10.864,71 de lucro, o percentual de 7,33 anteriormente calculado 

aumentaria, pois, apesar dos créditos de impostos facultados pelo denominado lucro 

real a ABC estaria pagando mais do que 3,65% da sua receita a título de PIS e 

COFINS, pois, neste sistema, o percentual decorrente dessas duas contribuições 

totalizam 9,25% da receita da empresa. 

 

Deixando de lado, por um momento, o fato de a empresa se desenquadrar do 

Simples Federal, em mantendo ao longo do ano a receita mensal de R$ 108.360,00, 

lembro que, nesse caso, a tributação federal total no sistema denominado lucro 

presumido só é inferior em valor monetário à tributação decorrente do Simples 

Federal, dado o fato da folha de pagamento da ABC ser R$ 5.000,00 mensais, cujo 

valor representa apenas 4,61% da receita de R$ 108.360,00 no mesmo período. O 

Simples Federal tende a ser um sistema de tributação menos intenso que os demais, 

sempre que o total da folha de pagamento da empresa, em relação à sua receita, 

seja representado por um percentual mais significativo que o desta situação. Tal fato 

decorre dos encargos incidentes sobre a folha de pagamento, presentes nos dois 

outros sistemas de tributação, já estarem contidos no percentual calculado da receita 

da empresa quando da tributação através do Simples Federal. 
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Calculo, agora, os novos preços mínimos de venda dos produtos da ABC 

considerando o lucro presumido como seu sistema de tributação no âmbito federal e 

o sistema de compensação (débito e crédito) para ICMS na esfera estadual. 

 

Observe-se que os R$ 9.278,00, anteriormente considerados para as despesas 

mensais tidas como fixas, passam, agora, para R$ 10.795,00, em decorrência da 

existência, neste sistema, de tributação de R$ 1.517,00 de encargos mensais sobre 

a folha de pagamento. 

 

Administrando o lucro como componente variável do preço de venda do produto: 

                                

             DTF + MP 
                                           CP 
                      PV = 
                                    1 – (TF + L + C) 

                                    100 
 

 

Produto 1: 

               R$ 10.795,00 + R$ 3,28 
               26.000 galões 
                    PV =                                                       = R$ 6,05 o galão 
      1 – (23,93 + 10 + 5) 
                                               100 
 

 

Produto 2: 

 

        R$ 10.795,00 + R$ 4,10 
        16.000 galões 
                   PV =                                                          = R$ 7,82 o galão 
                                 0,6107           
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Produto 3: 

            R$ 10.795,00 + R$ 4,10  
            12.000 galões 
                   PV =                                                =   R$ 8,19 o galão mais 10% 
                        0,6107                                                          de IPI   
 

 

Administrando o lucro como componente fixo do preço de venda do produto:              

    

                (DTF + LP)  + MP 
                               CP 

PV =  
               1 – (TF + C) 
             100 
 

 

Produto 1: 

          R$ 10.795,00 + R$ 8.000,00 + R$ 3,28 
             26.000 galões 
                  PV =                                                                    = R$ 5,63  o galão 
                         1- (23,93 + 5)                                     
                        100 
 

 

Produto 2: 

          R$ 10.795,00 + R$ 8.000,00 + R$ 4,10 
             16.000 galões 
                  PV =                                                                = R$ 7,42 o galão 
                       0,7107             
 

 

 

Produto 3: 

         R$ 10.795,00 + R$ 8.000,00 + R$ 4,10 
            12.000 galões   
                   PV =                                                                  = R$ 7,98 o galão  
                                                 0,7107                                    mais 10% de IPI 
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Com base na equação 

 

QPV1  +  QPV2  +  QPV3    =  1 
 CP1        CP2         CP3                    
 

 

onde QPV1, QPV2 e QPV3 representam as quantidades suficientes a serem 

vendidas e produzidas de cada um dos três produtos, para que a empresa atinja  

sua meta de lucratividade, e CP1, CP2 e CP3 representam a capacidade da 

empresa em produzir no mês e isoladamente os  produtos 1, 2 e 3, cujas 

capacidades são 26.000, 16.000 e 12.000 galões respectivamente, passamos a 

testar a obtenção da lucratividade estabelecida como meta para um mês qualquer, 

no qual a ABC venda e produza 10.400 galões do produto 1, 5.600 galões do 

produto 2 e 3.000 galões do produto 3. 

 

Inicio a análise através da equação 

 

QPV1  +  QPV2  +  QPV3    =  1  
CP1          CP2         CP3                    
 

Onde: 

QPV1 = 10.400 galões                        CP1 = 26.000 galões 

QPV2 =   5.600 galões                        CP2 = 16.000 galões 

QPV3 =  3.000 galões                         CP3 = 12.000 galões 

 

 

Logo = 10.400 +   5.600  +   3.000  = 1 
   26.000    16.000      12.000 
 
             0,4 + 0,35 + 0,25 = 1, 

 

 

ou seja, nessa situação, a empresa trabalha com índice de ocupação da sua 

capacidade produtiva igual a 100%, ocupando 40% com o produto 1, 35% com o 
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produto 2 e 25% com o produto 3. Isso indica, segundo o modelo de precificação 

proposto, que a meta de lucratividade da empresa a ser atingida por meio da 

obtenção da margem de 10% de lucro líquido sobre receita de vendas, quando da 

administração do lucro como componente variável do preço de venda, ou R$ 

8.000,00, quando da administração do lucro como componente fixo desse mesmo 

preço, está assegurada (Tabela 7 e 8). 

 

 
Tabela 7 -  Administração do lucro como componente variável do preço de venda 

dos produtos (Tributação federal: sistema do lucro presumido - 
Tributação estadual: compensação do ICMS) 

Produtos 1 2 3 Total 
Quantidades em galões 10.400 5.600 3.000 19.000 

Receita de vendas R$ 62.920,00 R$ 43.792,00 R$ 24.570,00 R$ 131.282,00 

(-) ICMS s/ vendas R$ 11.325,60 R$ 7.882,56 R$ 4.422,60 R$ 23.630,76 

(-) PIS R$ 408,98 R$ 284,65 R$ 159,71 R$ 853,34 

(-) COFINS R$ 1.887,60 R$ 1.313,76 R$ 737,10 R$ 3.938,46 

(-) Comissões s/ vendas R$ 3.146,00 R$ 2.189,60 R$ 1.228,50 R$ 6.564,10 

(-) Matérias-primas R$ 34.112,00 R$ 22.960,00 R$ 12.300,00 R$ 69.372,00 

(-) Despesas tidas como fixas R$ 4.318,00 R$ 3.778,25 R$ 2.698,75 R$ 10.795,00 

 =  Lucro da atividade R$ 7.721,82 R$ 5.383,18 R$ 3.023,34 R$ 16.128,34 

(-) CSLL R$ 679,54 R$ 472,95 R$ 265,36 R$ 1.417,85 

(-) IR R$ 755,04 R$ 525,50 R$ 294,84 R$ 1.575,38 

 =  Lucro líquido R$ 6.287,24 R$ 4.384,73 R$ 2.463,14 R$ 13.135,11 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 8 - Administração do lucro como componente fixo do preço de venda dos 
produtos (Tributação federal: sistema do lucro presumido - Tributação 
estadual: compensação do ICMS) 

Produtos 1 2 3 Total 
Quantidades em galões 10.400 5.600 3.000 19.000 

Receita de vendas R$ 58.552,00 R$ 41.552,00 R$ 23.940,00 R$ 124.044,00 

(-) ICMS s/ vendas R$ 10.539,36 R$ 7.479,36 R$ 4.309,20 R$ 22.327,92 

(-) PIS R$ 380,59 R$ 270,09 R$ 155,42 R$ 806,10 

(-) COFINS R$ 1.756,56 R$ 1.246,56 R$ 717,30 R$ 3.720,42 

(-) Comissões s/ vendas R$ 2.927,60 R$ 2.077,60 R$ 1.195,50 R$ 6.200,70 

(-) Matérias-primas R$ 34.112,00 R$ 22.960,00 R$ 12.300,00 R$ 69.372,00 

(-) Despesas tidas como fixas R$ 4.318,00 R$ 3.778,25 R$ 2.698,75 R$ 10.795,00 

 =  Lucro da atividade R$ 4.517,89 R$ 3.740,14 R$ 2.563,83 R$ 10.821,86 

(-) CSLL R$ 632,36 R$ 448,76 R$ 258,23 R$ 1.339,35 

(-) IR R$ 702,62 R$ 498,62 R$ 286,92 R$ 1.488,16 

 =  Lucro líquido R$ 3.182,91 R$ 2.792,76 R$ 2.018,68 R$ 7.994,35 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

O IPI é um imposto acrescido ao preço de venda do produto, não transitando pela 

apuração do resultado da empresa. 

 

O produto 3 é o único tributado através do IPI. Na administração do lucro, como 

componente variável do preço de venda, houve débito de IPI no valor de R$ 

2.457,00 e crédito no valor de R$ 1.500,00, sendo recolhida aos cofres federais a 

diferença de R$ 957,00.  

 

Na administração do lucro como componente fixo do preço de venda do produto, 

houve débito do IPI no valor de R$ 2.394,00 e crédito também no valor de R$ 

1.500,00, sendo recolhida a diferença de R$ 894,00. 

 

Analisada esta parte do trabalho, evidenciam-se os seguintes fatos: 

 

a) o modelo proposto destina-se a precificar produtos de indústrias, as quais 

fabricam vários e através de uma única linha de produção. Essa é uma 

característica marcante das micro e pequenas indústrias nacionais; 
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b) quando uma indústria precifica os seus produtos, sem considerar neste 

processo a sua capacidade instalada de produzir esses produtos e suas 

metas de resultados, estará correndo o risco de subprecificação ou 

superprecificação desses produtos; 

c) a superprecificação conduz à perda de competitividade e a subprecificação à 

resultados não desejados; 

d) a matéria-prima, se considerada como despesa variável na precificação do 

produto, conduzirá à sub ou superprecificação; 

e) a técnica recomendável para o cálculo da capacidade de produção de uma 

micro ou pequena indústria é a demonstrada no conteúdo desta parte 5; 

f) o sistema de tributação, ao qual a indústria está submetida, é parte integrante 

do processo de precificação do produto; 

g) a precifiação eficaz de um produto, como é o caso dos valores definidos 

através da administração do lucro como componente variável do preço de 

venda, para os produtos da indústria ABC LTDA, acaba por dar maior 

flexibilidade à empresa. No caso da indústria tida como exemplo, verifica-se 

que, se a mesma decidir passar a fornecer aos consumidores finais dos seus 

produtos e inclusive praticando preços superiores aos definidos, poderá fazê-

lo, pois, agora, é conhecedora dos preços mínimos para os seus produtos e 

cujos preços são aqui definidos como competitivos tendo em vista a sua 

realidade competitiva.   
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6 FUNDAMENTOS ESTATÍSTICOS NA DEFINIÇÃO DE UMA AMOSTRA, 
APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO NA AMOSTRA DEFINIDA E TESTE 
DE HIPÓTESE, PARA DIFERENÇA DE DUAS MÉDIAS POPULACIONAIS, 
EM UM CASO DE DADOS EMPARELHADOS 

 

 

6.1 Fundamentos estatísticos na definição de uma amostra 
  

 

A hipótese, aqui colocada, é a de que a maioria das micro e pequenas indústrias 

definem os preços de venda dos seus produtos sem considerar corretamente a sua 

capacidade de produção para cada um dos diferentes itens produzidos, implicando 

em preços sub ou super avaliados. 

 

Verifica-se que a variável aleatória a ser observada é “preço”. A população 

estatística são os preços dos produtos fabricados e vendidos por essas indústrias. 

 

Selecionou-se uma amostra de 32 preços de venda referentes a 32 produtos 

fabricados e precificados por essas duas classes de indústrias, micro e pequenas 

indústrias. 

 

A amostragem foi do tipo probabilística, tendo sido desenvolvida da seguinte forma: 

inicialmente, desenvolveu-se uma pesquisa de campo na região do ABC paulista, 

objetivando-se identificar indústrias, as quais se enquadrassem na definição aqui 

utilizada de micro ou pequena empresa, as suas localizações, bem como a 

quantidade de indústrias de pequeno porte existentes na região. 

 

Disponibilizadas essas informações e numerando-se cada uma destas indústrias 

com o auxílio de um programa de computador destinado à amostragem, foram 

sorteadas 10 dessas indústrias. 

 

Visitando cada uma dessas 10 indústrias e tomando como base a lista de produtos 

por elas fabricados, repetiu-se individualmente o processo de amostragem descrito 

acima, tendo sido, dessa forma, selecionada uma amostra de até 4 preços de venda 
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praticados em cada uma dessas 10 indústrias, sendo cada preço de venda 

específico de um dado produto. Além dos preços de venda coletados em cada uma 

delas, foram analisados os processos de fabricação utilizados para esses produtos, 

com ênfase nos tempos de fabricação, na metodologia praticada por estas mesmas 

indústrias na precificação desses seus produtos, bem como no sistema de tributação 

pelo qual estavam optando. 

 

Na seqüência, os produtos componentes da amostra, uma descrição sucinta dos 

aspectos focados e o cálculo do preço de venda para cada um destes produtos, 

através do modelo proposto, sendo utilizada, para tal, a administração do lucro como 

componente variável. A opção por essa alternativa é decorrente do fato de que, 

quando esses empresários foram questionados sobre a rentabilidade esperada da 

fabricação e venda desses produtos, as respostas predominantes foram as da 

obtenção de margem de lucro líquido sobre a receita de vendas igual a 10%.  

 

As indústrias serão aqui identificadas através de números.  

 

 

6.2 Aplicação do modelo proposto na amostra definida 
 

 

Indústria 1   
 
Tributação : lucro presumido. ICMS – compensação 

Segmento: borracha 

Produtos: mangueiras de borracha para motores de veículos pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparo 
da 

borracha 
PA 

LINHA  DE 
PRODUÇÃO

Calandra Torno Autoclave Corte 
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Produto: mangueira modelo 805 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Preparo da borracha: 70 

Calandra: 80 

Torno: 60 

Autoclave: 100 

Corte: 90 

Custo da matéria-prima e embalagem, por unidade: R$ 5,18 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 40.000,00 

Alíquota do ICMS: 18% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado por unidade: R$ 20,72 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: custo da matéria-

prima multiplicado por 4. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,05;    Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,95 

 He = 0,95 . 8,8 . 20 = 167,2 horas 

 CP = He : T                CP = 10.032 min : 1 min = 10.032 unidades 

 

                                 DTF + MP                          R$ 40.000,00   +   R$ 5,18 
                                           CP                                     10.032 mangueiras 
                      PV =                                       =  
                                    1 – (TF + L + C)                        1 – ( 23,93 + 10 + 10) 

                                    100                                                 100 
 
           PV = R$ 16,35 por unidade 

 

 

Produto: mangueira modelo 535 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Preparo da borracha: 40 

Calandra: 34 

Torno: 43 

Autoclave: 100 
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Corte: 70 

Custo da matéria-prima e embalagem, por unidade: R$ 3,52 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 40.000,00 

Alíquota do ICMS: 18% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por unidade: R$ 14,08 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: custo da matéria-

prima multiplicado por 4. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,05;    Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,95 

 He = X . Hd . Nu 

He = 0,95 . 8,8 . 20 = 167,2 horas 

 CP = He : T                CP = 10.032 min : 1,76 min  

        CP = 5.700 unidades 

 

   R$ 40.000,00          +   R$ 3,52 
   5.700 mangueiras  

PV = 
          1 – (23,93 + 10 + 10) 
                100 
 

PV = R$ 18,79 por unidade. 

 

 

Produto: mangueira modelo 612 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Preparo da borracha: 60 

Calandra: 50 

Torno: 55 

Autoclave: 100 

Corte: 80 

Custo da matéria-prima e embalagem, por unidade: R$ 3,10 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 40.000,00 
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Alíquota do ICMS: 18% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por unidade: R$ 12,40 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: custo da matéria-

prima multiplicado por 4. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,05;    Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,95 

 He = X . Hd . Nu 

He = 0,95 . 8,8 . 20 = 167,2 horas 

CP = He : T           CP = 10.032 min : 1,2 min = 8.360 unidades 

 

  R$ 40.000,00         +  R$ 3,10 
  8.360 mangueiras 

PV =  
                 1 – (23,93 + 10 + 10) 
              100 
 

PV = R$ 14,06 por unidade. 

 

 

Recapitulando o significado de algumas variáveis: 

. X’ é o percentual de horas produtivas perdidas no mês, por fadiga 

do funcionário ou semelhante; 

. Hd é o número de horas produtivas diárias. 528 minutos/dia; 

. He é o número de horas produtivas efetivas no mês. Aqui, 10.032 

minutos; 

. T é o intervalo de tempo entre a chegada de uma unidade do 

produto fabricado e a seguinte, ao final da linha de produção. 

 

 

Produto: mangueira modelo 510 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 
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Preparo da borracha: 28 

Calandra: 25 

Torno: 30 

Autoclave: 100 

Corte: 95 

Custo da matéria-prima e embalagem, por unidade: R$ 6,26 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 40.000,00 

Alíquota do ICMS: 18% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por unidade: R$ 25,04 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: custo da matéria-

prima multiplicado por 4. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,05;    Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,95 

He = 0,95 . 8,8 . 20 = 167,2 horas 

CP = He : T           CP = (10.032 min : 2,4 min) = 4.180 unidades 

 

  R$ 40.000,00         +  R$ 6,26 
  4.180 mangueiras 

PV =  
                           0,5607 
 

PV = R$ 28,23 por unidade. 

 

 

Indústria 2 
 

Tributação: lucro presumido.   ICMS – compensação 

Segmento: borracha 

Produtos: anéis de vedação para motores 
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Produto: anel de 5 cm de diâmetro. 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Preparo da borracha: 7.725 

Trafila: 11.587 

Corte: 10.000 

Prensa: 8.800 

Acabamento: 10.122 

Custo da matéria-prima e embalagem, por unidade: R$ 0,033 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 20.000,00 

Alíquota do ICMS: 18% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por unidade: R$ 0,13 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,10;    Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,90 

 He = 0,90. 8,8 . 20 = 158,4 horas. 

 CP = He : T          CP = 9.504 min : 0,0078 = 1.218.461 anéis. 

 

                                 DTF + MP                          R$ 20.000,00      +  R$ 0,033  
                                           CP                                     1.218.461 anéis 
                      PV =                                       =  
                                    1 – (TF + L + C)                                      0,5607 

                                    100                                            
  

           PV = R$ 0.088 por unidade. 

 

 

Preparo 
da 

borracha 
PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Trafila Corte Prensa Acabamento 
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Produto: anel de 7,5 cm de diâmetro. 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Preparo da borracha: 5.080 

Trafila: 7.600 

Corte: 4.500 

Prensa: 3.960 

Acabamento:9.830 

Custo da matéria-prima e embalagem, por unidade: R$ 0,05 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 20.000,00 

Alíquota do ICMS: 18% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por unidade: R$ 0,15 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,10;    Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,90 

 He = 0,90. 8,8 . 20 = 158,4 horas. 

 CP = He : T          CP = 9.504 min : 0,015 = 633.600 anéis. 

 

       R$ 20.000,00   + R$ 0,05 
        633.600 anéis 

PV =                                                   = R$ 0,1455 por unidade. 
                 0,5607 
 

 

 

Produto: anel de 10 cm de diâmetro. 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Preparo da borracha: 3.531 

Trafila: 5.297 

Corte: 2.500 

Prensa: 1.820 

Acabamento: 7.000 

Custo da matéria-prima e embalagem, por unidade: R$ 0,08 
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Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 20.000,00 

Alíquota do ICMS: 18% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado por unidade: R$ 0,19 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,10;    Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,90 

 He = 0,90. 8,8 . 20 = 158,4 horas. 

 CP = He : T          CP = 9.504 min : 0,033 min = 288.000 anéis. 

       

                            R$ 20.000,00  + R$ 0,08 
         288.000 anéis 

PV =                                                   = R$ 0,266 por unidade. 
                    0,5607 
 

 

 

Produto: anel de 12,5 cm de diâmetro. 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Preparo da borracha: 2.998 

Trafila: 3.815 

Corte: 2.672 

Prensa: 1.492 

Acabamento: 5.220 

Custo da matéria-prima e embalagem por unidade: R$ 0,11 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 20.000,00 

Alíquota do ICMS: 18% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado por unidade: R$ 0,24 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado. 

Cálculo do preço de venda através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,10;    Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,90 
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 He = 0,90. 8,8 . 20 = 158,4 horas. 

 CP = He : T          CP = 9.504 min : 0,0402 min = 236.418 anéis. 

        

                         R$ 20.000,00  + R$ 0,11 
      236.418 anéis 

PV =                                                   = R$ 0,347 por unidade. 
                  0,5607  
 

 

Indústria 3 
 

Tributação: Simples Federal e Simples Paulista 

Segmento: produtos químicos 

Produtos: detergentes, desinfetantes e água sanitária 

 

 

 

 

 

 

 

Produto: detergente 

Capacidade de produção em litros por hora e por setor produtivo: 

Formulação e mistura: 120 

Envase: 115 

Rotulação: 180 

Custo da matéria-prima e embalagem, por litro: R$ 0,40 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 10.000,00 

Alíquota do Simples Federal e Paulista: 9,62% 

Comissão sobre vendas: 15% 

Preço de venda praticado, por litro: R$ 1,40 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: até 70% dos 

preços praticados pelos grandes supermercados. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

Formulação do 
produto e 
mistura 

PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Envase Rotulação 
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X’ = 0,02;         Hd = 8,8 horas;      Nu = 20 dias;         X = 0,98 

He = 0,98 . 8,8 . 20 = 172,48 horas 

CP = He : T          CP = 10.348,8 min : 0,5217 min = 19.837 litros 

 

                                          DTF + MP                          R$ 10.000,00   +  R$ 0,40  
                                           CP                                      19.837 litros 
                      PV =                                         =  
                                    1 – (TF + L + C)                          1 – (9,62 + 10 + 15) 

                                    100                                                 100 
  

 PV = R$ 1,38 o litro 

 

 

 

Produto: detergente concentrado 

Capacidade de produção em litros por hora e por setor produtivo: 

Formulação e mistura: 120 

Envase: 110 

Rotulação: 180 

Custo da matéria-prima e embalagem, por litro: R$ 0,50 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 10.000,00 

Alíquota do Simples Federal e Paulista: 9,62% 

Comissão sobre vendas: 15% 

Preço de venda praticado, por litro: R$ 1,85 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: até 70% dos 

preços praticados pelos grandes supermercados. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,02;         Hd = 8,8 horas;      Nu = 20 dias;         X = 0,98 

He = 0,98 . 8,8 . 20 = 172,48 horas 

CP = He : T          CP = 10.348,8 min : 0,5454 min = 18.975 litros 
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                                       R$ 10.000,00   +  R$ 0,50  
                                        18.975 litros 
                      PV =                                          
                                                0,6538 

                                                                                      

  

 PV = R$ 1,57 o litro 

 

 

Produto: desinfetante 

Capacidade de produção em litros por hora e por setor produtivo: 

Formulação e mistura: 160 

Envase: 140 

Rotulação: 180 

Custo da matéria-prima e embalagem, por litro: R$ 0,30 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 10.000,00 

Alíquota do Simples Federal e Paulista: 9,62% 

Comissão sobre vendas: 15% 

Preço de venda praticado por litro: R$ 1,30 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: até 70% dos 

preços praticados pelos grandes supermercados. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,02;         Hd = 8,8 horas;      Nu = 20 dias;         X = 0,98 

He = 0,98 . 8,8 . 20 = 172,48 horas 

CP = He : T          CP = 10.348,8 min : 0,4286 min = 24.145 litros 

 

 

 

                                       R$ 10.000,00   +  R$ 0,30  
                                        24.145 litros 
                      PV =                                          
                                                0,6538 

                                                                                      

 PV = R$ 1,09 o litro 
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Produto: água sanitária 

Capacidade de produção em litros por hora e por setor produtivo: 

Formulação e mistura: 190 

Envase: 180 

Rotulação: 180 

Custo da matéria-prima e embalagem, por litro: R$ 0,27 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 10.000,00 

Alíquota do Simples Federal e Paulista: 9,62% 

Comissão sobre vendas: 15% 

Preço de venda praticado, por litro: R$ 1,10 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: até 70% dos 

preços praticados pelos grandes supermercados. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

X’ = 0,02;         Hd = 8,8 horas;      Nu = 20 dias;         X = 0,98 

He = 0,98 . 8,8 . 20 = 172,48 horas 

CP = He : T          CP = 10.348,8 min : 0,3333 min = 31.049 litros 

 

                                       R$ 10.000,00   +  R$ 0,27  
                                        31.049 litros 
                      PV =                                          
                                                0,6538 

                                                                                      

 PV = R$ 0,91 o litro 

  

 

  

Indústria 4 
 

Tributação: Simples Federal e Simples Paulista 

Segmento: papel 

Produtos: toalhas de papel e papel para pipas 
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Produto: toalha especial de papel para mesa. 

Capacidade de produção em quilogramas por hora e por setor produtivo: 

Banho de parafina: 70 

 Cilindro: 60 

 Corte: 65 

 Custo da matéria-prima e embalagem, por quilograma: R$ 2,50 

 Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 16.000,00 

 Alíquota do Simples Federal e Paulista: 9,62% 

 Comissão sobre vendas: 5% 

 Preço de venda praticado, por quilograma: R$ 6,00 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: custo da matéria 

prima e embalagem multiplicado por 2,4. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,07;         Hd = 8,8  horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,93 

 He = 0,93 . 8,8 . 20 = 163,68 horas                                 

 CP = He : T          CP =  9.820,8 min : 1 min = 9.820,8 kg 

 

       R$ 16.000,00  +  R$ 2,50 
          9.820,8 kg 

PV =                                                   = R$ 5,48 o kg 
                                      0,7538 
Produto: toalha de papel para mesa 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Banho de parafina: 90 

 Cilindro: 80 

 Corte: 85 

 Custo da matéria-prima e embalagem, por quilo: R$ 2,40 

Cilindro de 
coloração e/ou 

secagem 
PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Banho de 
parafina Corte 
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 Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 16.000,00 

 Alíquota do Simples Federal e Paulista: 9,62% 

 Comissão sobre vendas: 5% 

 Preço de venda praticado, por quilograma: R$ 5,76 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: custo da matéria 

prima e embalagem multiplicado por 2,4. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,07;         Hd = 8,8  horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,93 

 He = 0,93 . 8,8 . 20 = 163,68 horas                                 

 CP = He : T          CP =  9.820,8 min : 0,75 min = 13.094,4 kg 

 

     R$ 16.000,00  +  R$ 2,40  
       13.094,4 kg 

PV =                                                   = R$ 4,80 o kg 
         0,7538 
 

 

 

Produto: papel especial para pipas 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Banho de parafina: 120 

 Cilindro: 115 

 Corte: 125 

 Custo da matéria-prima e embalagem, por quilo: R$ 1,30 

 Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 16.000,00 

 Alíquota do Simples Federal e Paulista: 9,62% 

 Comissão sobre vendas: 5% 

 Preço de venda praticado, por quilograma: R$ 3,12 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: custo da matéria 

prima e embalagem multiplicado por 2,4. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,07;         Hd = 8,8  horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,93 
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 He = 0,93 . 8,8 . 20 = 163,68 horas                                 

 CP = He : T          CP =  9.820,8 min : 0,5217 min = 18.824,61 kg 

 

     R$ 16.000,00  + R$ 1,30 
      18.824,61 kg 

PV =                                                   = R$ 2,85 o kg 
       0,7538  
 

 

 

Produto: papel para pipas 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Banho de parafina: 130 

 Cilindro: 125 

 Corte: 125 

 Custo da matéria-prima e embalagem, por quilo: R$ 1,20 

 Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 16.000,00 

 Alíquota do Simples Federal e Paulista: 9,62% 

 Comissão sobre vendas: 5% 

 Preço de venda praticado, por quilograma: R$ 2,88 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: custo da matéria 

prima e embalagem multiplicado por 2,4. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

 X’ = 0,07;         Hd = 8,8  horas;     Nu = 20 dias;     X = 0,93 

 He = 0,93 . 8,8 . 20 = 163,68 horas                                 

 CP = He : T          CP =  9.820,8 min : 0,48 min = 20.460 kg 

      

                       R$ 16.000,00  +  R$ 1,20  
       20.460 kg 

PV =                                                   = R$ 2,63 o kg 
          0,7538 
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Indústria 5 
 
Tributação: Simples Federal e ICMS – compensação 

Segmento: bijuteria 

Produtos: anéis, gargantilhas, braceletes e chaveiros 

 

 

 

 

 

 

Produto: anel  

Capacidade de produção empeças por hora e por setor produtivo: 

Fundição: 300 

Tamboreamento: 400 

Banho de ouro: 270 

Polimento: 280 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,30 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 17.500,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas:10% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 2,06 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: Markup 

multiplicador da matéria-prima 6,88 com margem líquida de 10%. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,04;     Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;      X = 0,96 

He = 0,96 . 8,8 . 20 = 168,96 horas 

CP = He : T              CP = 10.137,6 min : 0,2222 min = 45.624 peças 

                 

 R$ 17.500,00  +  R$ 0,30 
              45.624 peças 
PV =                                                        =  R$ 1,25 por peça 
                    1 – (25,47 + 10 + 10) 
                                    100 

Fundição PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Tamboreamento Banho de 
ouro Polimento 
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Produto: gargantilha  

Capacidade de produção empeças por hora e por setor produtivo: 

Fundição: 220 

Tamboreamento: 315 

Banho de ouro: 180 

Polimento: 195 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,50 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 17.500,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas:10% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 3,44 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: Markup 

multiplicador da matéria-prima 6,88 com margem líquida de 10%. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,04;     Hd = 8,8 horas;     Nu = 20 dias;      X = 0,96 

He = 0,96 . 8,8 . 20 = 168,96 horas 

CP = He : T              CP = 10.137,6 min : 0,3333 min = 30.415 peças 

                  

                  R$ 17.500,00  +  R$ 0,50 
                  30.415 peças 
PV =                                                        =  R$ 1,97 por peça 
                          0,5453 
 

 

 

 

Produto: bracelete 

Capacidade de produção empeças por hora e por setor produtivo: 

Fundição: 280 

Tamboreamento: 340 

Banho de ouro: 230 

Polimento: 240 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,40 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 17.500,00 
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Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas:10% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 2,75 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: Markup 

multiplicador da matéria-prima 6,88 com margem líquida de 10%. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,04;     Hd = 8,8 horas;     Nu = 20dias;      X = 0,96 

He = 0,96 . 8,8 . 20 = 168,96 horas 

CP = He : T              CP = 10.137,6 min : 0,26 min = 38.990 peças 

 

 

                 R$ 17.500,00  +  R$ 0,40 
                  38.990 peças 
PV =                                                        =  R$ 1,56 por peça 
                            0,5453 
 

 

 

Produto: chaveiro 

Capacidade de produção empeças por hora e por setor produtivo: 

Fundição: 220 

Tamboreamento: 242 

Banho de ouro: 200 

Polimento: 205 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,70 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 17.500,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas:10% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 4,82 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: Markup 

multiplicador da matéria-prima 6,88 com margem líquida de 10%. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,04;     Hd = 8,8 horas;     Nu = 20dias;      X = 0,96 
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He = 0,96 . 8,8 . 20 = 168,96 horas 

CP = He : T              CP = 10.137,6 min : 0,3 min = 33.792 peças 

 

                 R$ 17.500,00  +  R$ 0,70 
                  33.792 peças 
PV =                                                        =  R$ 2,23 por peça 
                             0,5453 
 

 

Indústria 6 
 

Tributação: lucro presumido e ICMS – Compensação  

Segmento: confecções 

Produtos: camisa masculina do tipo polo, tamanho adulto; camiseta feminina regata, 

camiseta infantil masculina e feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

Produto: camisa masculina do tipo polo 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Modelagem e corte: 62 

Costura: 60 

Acabamento e botões: 64 

Embalagem: 70 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 5,00 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 33.500,00 

Alíquota do lucro presumido e ICMS: 23,93% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 19,00 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado. 

Cálculo do preço de venda, através, do modelo proposto: 

Modelagem 
e corte 

PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Costura Acabamento 
e botões Embalagem 
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X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

CP = He : T              CP = 9.504 min : 1 min = 9.504 peças 

 

   R$ 33.500,00 + R$ 5,00 
  9.504 peças 
PV =  
  1 – (23,93 + 10 + 10) 

          100 
 

PV = R$ 15,20 por peça 

 

 

 

Produto: camiseta regata feminina - adulto 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Modelagem e corte: 70 

Costura: 68 

Acabamento e botões: 95 

Embalagem: 83 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 3,50 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 33.500,00 

Alíquota do lucro presumido e ICMS: 23,93% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 17,80 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

                CP = He : T              CP = 9.504 min : 0,8824 = 10.770 peças 
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  R$ 33.500,00  +  R$ 3,50 
                10.770 peças 
PV =                                                          = R$ 11,79 por peça 
               0,5607 
 

 

 

Produto: camiseta infantil masculina 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Modelagem e corte: 75 

Costura: 75 

Acabamento e botões: 95 

Embalagem: 90 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 3,10 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 33.500,00 

Alíquota do lucro presumido e ICMS: 23,93% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 13,20 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

                CP = He : T              CP = 9.504 min : 0,8 = 11.880 peças 

 

  R$ 33.500,00  +  R$ 3,10 
                11.880 peças 
PV =                                                          = R$ 10,56 por peça 
                0,5607 

 

 

Produto: camiseta infantil feminina  

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Modelagem e corte: 75 

Costura: 70 
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Acabamento e botões: 90 

Embalagem: 90 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 3,40 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 33.500,00 

Alíquota do lucro presumido e ICMS: 23,93% 

Comissão sobre vendas: 10% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 14,50 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado. 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

                CP = He : T              CP = 9.504 min : 0,8571 = 11.088 peças 

 

  R$ 33.500,00  +  R$ 3,40 
                11.088 peças 
PV =                                                          = R$ 11,45 por peça 
               0,5607 
 

 

Industria 7 
 

Tributação: Simples Federal e ICMS – compensação  

Segmento: panificação 

Produtos: pão de forma tradicional, pão sovado, pão de forma redondo, pão para 

hambúrguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparo de 
formas 

PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Batedeiras Forno Embalagem 
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Produto: pão de forma tradicional 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Batedeiras: 400 

Preparo de formas: 390 

Forno: 450 

Embalagem: 400 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,32 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 19.900,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas: 4% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 1,60 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

CP = He : T              CP = 9.504 min : 0,1538 min = 61.794 peças 

 

 

  R$ 19.900,00  +  R$ 0,32 
                61.794 peças 
PV =                                                          = R$ 1,06 por peça 
        1 – (25,40 + 4 + 10) 
           100 
 

 

Produto: pão sovado 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Batedeiras: 350 

Preparo de formas: 350 

Forno: 400 

Embalagem: 410 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,38 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 19.900,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 
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Comissão sobre vendas: 4% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 1,95 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

CP = He : T              CP = 9.504 min : 0,1714 min = 55.449 peças 

 

  R$ 19.900,00  +  R$ 0,38 
                55.449 peças 
PV =                                                          = R$ 1,22 por peça 
                0,6053 
 

 

 

Produto: pão de forma redondo 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Batedeiras: 400 

Preparo de formas: 340 

Forno: 450 

Embalagem: 400 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,34 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 19.900,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas: 4% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 1,80 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

CP = He : T              CP = 9.504 min : 0,1765 min = 53.847 peças 
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  R$ 19.900,00  +  R$ 0,34 
                53.847 peças 
PV =                                                          = R$ 1,17 por peça 
        0,6053 
 

 

 

Produto: pão para hambúrguer 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Batedeiras: 600 

Preparo de formas: 490 

Forno: 585 

Embalagem: 550 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,16 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 19.900,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas: 4% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 0,95 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

CP = He : T              CP = 9.504 min : 0,1224 min = 77.647 peças 

 

  R$ 19.900,00  +  R$ 0,16 
                77.647 peças 
PV =                                                          = R$ 0,69 por peça 
              0,6053 
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Industria 8 
 

Tributação: Simples Federal e ICMS – compensação  

Segmento: panificação 

Produtos: rosca doce com frutas cristalizadas; rosca doce com gotas de chocolate. 

 

 

 

 

 

 

Produto: rosca doce com frutas cristalizadas 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Batedeiras: 250 

Preparo de formas: 200 

Forno: 210 

Embalagem: 205 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,90 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 22.800,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas: 5% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 3,20 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado 

Cálculo do preço de venda ,através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,07;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,93 

He = 0,93 . 8,8 . 20 = 163,68 horas 

CP = He : T              CP = 9.820,8 min : 0,3 min = 32.376 peças 

 

  R$ 22.800,00  +  R$ 0,90 
                32.376 peças 
PV =                                                          = R$ 2,69 por peça 
    1 – (25,47 + 5 + 10) 
         100 
 

Preparo de 
formas 

PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Batedeiras Forno Embalagem 
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Produto: rosca doce com gotas de chocolate 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Batedeiras: 250 

Preparo de formas: 190 

Forno: 210 

Embalagem: 205 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 1,00 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 22.800,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas: 5% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 3,60 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,07;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,93 

He = 0,93 . 8,8 . 20 = 163,68 horas 

CP = He : T              CP = 9.820,8 min : 0,3158 min = 31.098 peças 

 

  R$ 22.800,00  +  R$ 1,00 
                31.098 peças 
PV =                                                          = R$ 2,91 por peça 
               0,5953 

 

 

 

Indústria 9 
 

Tributação: Simples Federal e ICMS – compensação 

Segmento: doces 

Produtos: mini-bolo – vários sabores 

 

 

 

 

 

Preparo de 
formas 

PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Batedeiras Forno Embalagem 
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Produto: mini-bolo 

Capacidade de produção em peças por hora e por setor produtivo: 

Batedeiras: 260 

Preparo de formas: 250 

Forno: 300 

Embalagem: 290 

Custo da matéria-prima e embalagem, por peça: R$ 0,80 

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 16.500,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas: 5% 

Preço de venda praticado, por peça: R$ 3,40 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

CP = He : T              CP = 9.504 min : 0,24 min = 39.600 peças. 

 

  R$ 16.500,00  +  R$ 0,80 
                39.600peças 
PV =                                                          = R$ 2,04 por peça 
                0,5953 

 

 

Indústria 10 
 

Tributação: Simples Federal e ICMS – compensação 

Segmento: doces 

Produtos: sorvetes de massa – vários sabores 

 

 

 

 

 

 

Batedeiras PA 

LINHA DE 
PRODUÇÃO

Envase Rotulação 
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Produto: sorvete 

Capacidade de produção em litros por hora e por setor produtivo: 

Batedeiras: 80 

Envase: 60 

Rótulo: 70 

Custo da matéria-prima e embalagem, por litro: R$ 3,05  

Total das despesas mensais tidas como fixas: R$ 14.500,00 

Alíquota do Simples Federal e ICMS: 25,47% 

Comissão sobre vendas: 5% 

Preço de venda praticado, por litro: R$ 8,50 

Metodologia de precificação adotada pela empresa: preço de mercado 

Cálculo do preço de venda, através do modelo proposto: 

 

X’ = 0,1;       Hd = 8,8 horas;       Nu = 20 dias;        X = 0,9 

He = 0,9 . 8,8 . 20 = 158,4 horas 

CP = He : T              CP = 9.504 min : 1 min = 9.504 litros 

 

  R$ 14.500,00  +  R$ 3,05 
                 9.504 litros 
PV =                                                          = R$ 7,68 o litro 
                0,5953 
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6.3 Teste de hipótese, para a diferença de duas médias populacionais, em um 
caso de dados emparelhados 

 

 

Tabela 9 - Diferenças de preços 

(continua) 

PRODUTOS 
Preços 

praticados pelas 
empresas 

Preços 
calculados 
através do 

modelo 

Diferença
(d) 

1 – Mangueira 805 R$ 20,72 R$ 16,35 4,37 

2 – Mangueira 535 R$ 14,08 R$ 18,79 (4,71) 

3 – Mangueira 612 R$ 12,40 R$ 14,06 (1,66) 

4 – Anel de 5 cm de diâmetro R$ 0,13 R$ 0,088 0,042 

5 – Anel de 7,5 cm de diâmetro R$ 0,15 R$ 0,145 0,005 

6 – Anel de 10 cm de diâmetro R$ 0,19 R$ 0,266 (0,076) 

7 – Anel de 12,5 cm de diâmetro R$ 0,24 R$ 0,347 (0,107) 

8 – Mangueira 510 R$ 25,04 R$ 28,23 (3,19) 

9 – Detergente R$ 1,40 R$ 1,38 0,02 

10 – Desinfetante R$ 1,30 R$ 1,09 0,21 

11 – Detergente concentrado R$ 1,85 R$ 1,57 0,28 

12 – Água sanitária R$ 1,10 R$ 0,91 0,19 

13 – Toalha especial de papel R$ 6,00 R$ 5,48 0,52 

14 – Toalha de papel R$ 5,76 R$ 4,80 0,96 

15 – Papel especial para pipas R$ 3,12 R$ 2,85 0,27 

16 – Papel para pipas R$ 2,88 R$ 2,63 0,25 

17 – Anéis R$ 2,06 R$ 1,25 0,81 

18 - Gargantilha R$ 3,44 R$ 1,97 1,47 

19 – Bracelete R$ 2,75 R$ 1,56 1,19 

20 – Chaveiro R$ 4,82 R$ 2,23 2,59 

21 – Camisa polo R$ 19,00 R$ 15,20 3,80 

22 – Camiseta regata R$ 17,80 R$ 11,79 6,01 

23 – Camiseta infantil masculina R$ 13,20 R$ 10,56 2,64 

24 – Camiseta infantil feminina R$ 14,50 R$ 11,45 3,05 
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(conclusão) 
25 – Pão de forma tradicional R$ 1,60 R$ 1,06 0,54 

26 – Pão sovado R$ 1,95 R$ 1,22 0,73 

27 – Pão de forma redondo R$ 1,80 R$ 1,17 0,63 

28 – Pão para hambúrguer R$ 0,95 R$ 0,69 0,26 

29 – Rosca doce com frutas R$ 3,20 R$ 2,69 0,51 

30 – Rosca doce com chocolate R$ 3,60 R$ 2,91 0,69 

31 – Mini-bolo R$ 3,40 R$ 2,04 1,36 

32 – Sorvete de massa R$ 8,50 R$ 7,68 0,82 

d     0,7648 

Sd   1,9619 

√32   5,6568 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Passamos, agora, a testar a hipótese de que a diferença entre as médias dos preços 

praticados pelas empresas e os preços calculados pelo modelo é igual a zero, com α 

= 5% e 31 graus de liberdade:  

 

H0 : µd = 0                   H1 : µd ≠ 0 

 Variável do teste: t de Student. 

Fórmula: 

                                d 
                         tcalc = 
                                          Sd 

                                          √n 

 

                               0,7648     
                    tcalc =                 = 2,205   
                               1,9619 
                               5,6568 
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Gráfico 1 - Distribuição t de Student 

     

  t tab = 2,042 com α = 5% e 30 g.l., por aproximação de n – 1. 

 

Conclusão: rejeita-se H0; aceita-se H1, o que vale dizer que, na média, este 

universo de empresas super avalia os seus preços de venda. 
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7 CONCLUSÕES FINAIS 
 

 

Verifica-se que o preço de venda de um produto é algo que poderá influenciar de 

forma significativa no sucesso ou no insucesso da empresa sua ofertante. Em assim 

sendo, deve-se ter em mente que, no processo que conduz à sua definição, o 

tratamento da matéria-prima como componente fixo, a capacidade de produção da 

empresa, o sistema de tributação pelo qual foi optado, aliado ao potencial de 

demanda apresentado pelo mercado, referente ao produto que se está precificando, 

são aspectos vitais e aqui mencionados, os quais sempre devem ser lembrados. A 

não consideração de algum desses aspectos, no decorrer do processo de 

precificação do produto, estará aumentando, e em muito, as chances de se concluir 

por preços super ou sub-avaliados. O teste da hipótese aqui colocada, o qual foi 

desenvolvido considerando uma amostra dos preços praticados na região 

pesquisada, demonstra a super-avaliação dos mesmos. 

 

Espera-se que o conteúdo deste trabalho venha a servir de subsídio para outros, os 

quais poderão se constituir em uma continuidade deste por intermédio da ampliação 

da região analisada ou em um estudo da possível correlação entre a precificação 

justa ou não de produtos fabricados em dada região e o PIB da mesma. Em 

havendo tal correlação, poder-se-ia buscar um modelo matemático que a explicasse. 

 

O objetivo inicial deste trabalho, de apresentar um modelo simples e eficaz na 

precificação de produtos fabricados pelas micro e pequenas indústrias, acredita-se 

ter sido alcançado. Dessa forma, espera-se estar contribuindo com a comunidade 

acadêmica e também com esse segmento da comunidade empresarial, propondo-se 

uma alternativa para a solução de um dos seus grandes problemas em seu dia-a-

dia, isto é, disponibilizando um modelo para o cálculo do preço de venda, como fator 

de competitividade para produtos fabricados por micro e pequenas indústrias.   
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