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1. RESUMO 

Este Trabalho tem como objetivo geral identificar os impactos do uso do Markup para a 

formação do preço de venda, fundamentando-se nos custos, não utilizando como base 

o mercado, numa loja varejista de brinquedos e presentes de Auriflama. Para isso, 

foram utilizadas dados do mapa caixa da empresa, relatório esse em que informa todos 

os custos e despesas realizados durante um ano. Ao examinar a empresa estudada, 

percebeu-se que a mesma não tinha nenhum método de formação de preço de venda. 

Com a análise dos dados foi possível fazer o Markup e chegar a um preço de venda 

que informe a entidade o lucro real de cada produto, isto norteou a empresa que não 

tinha ideia de quanto era o lucro percentual. Com isso, este trabalho pode comprovar a 

capacidade benéfica da adoção do Markup nesta empresa, e propõe sua utilização, 

mas tendo em vista que o valor dado por esse método deva ser comparado com o 

fornecido pela concorrência, e só assim, seja tomada a decisão de venda ou não do 

produto por esse valor. Sendo assim, é importante essa ou outras empresas varejistas 

utilizar este método para formação de seu preço de venda para o auxilio no processo 

decisório da formação do preço. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O preço de venda é um fator que o cliente avalia em sua tomada de decisões de 

compra, pois, no mercado de grande concorrência, as empresas precisam ter certeza 

de que estão oferecendo a melhor oferta, sem perder seu lucro. A falta de informações 

da maioria dos empresários e proprietários de micro e pequenas empresas sobre seus 

custos e sobre o negocio em que atuam faz com que tenham dificuldades em definir o 

seu preço de venda. É fácil encontrar empresas que, tenham forte concorrência, 

adotam maneiras de baixarem preços sem nenhum calculo e acabam correndo risco em 

ter prejuízos, deixando seu negocio não viável. Para fixar o preço de venda de suas 

mercadorias, de forma de adquirir o lucro, o empresário deverá entender a importância 

da formação criteriosa de preços, bem como compreender sua estrutura. 

Antes de formar preço de venda e definir suas políticas de vendas uma empresa 

deve obrigatoriamente ter o conhecimento dos elementos de formação do preço de 

venda dos produtos. 



 

 

Este estudo descreve o método Markup para fixação de preço de venda, em 

especial, para a microempresa do comercio varejista de Auriflama, baseando se em 

100% do faturamento e seus custos reais nos últimos dozes meses do corrente ano, 

objeto é, que ao final seja possível implantar o calculo para formação do preço de 

venda baseado no método Markup, o qual é considerado todos os custos de empresa 

ocorridos no período e a margem de lucro desejada. 

3. OBJETIVOS 

O estudo tem como objeto geral demonstrar a diferença do preço de venda 

pratica em uma loja de varejo em relação ao preço formado pelo método Markup e se o 

método equivale ao preço de mercado. 

Objetivos específicos: Identificar as vantagens e desvantagens do método 

Markup; Conhecer como é formado o preço de venda na loja analisada; Verificar o 

preço praticado na loja se realmente atinge o lucro desejado; Realizar uma comparação 

utilizando o método Markup ao preço praticado na loja; Analisar o preço praticado no 

mercado se equivale com o preço formado pelo método Markup; 

4. METODOLOGIA 

De acordo com Pereira (2002), “a produção de conhecimentos de natureza 

científica se faz a partir de resultados obtidos em pesquisas, as quais requerem a 

adoção de uma metodologia que auxilie o pesquisador na conclusão do seu trabalho”. 

A pesquisa consistiu de estudos de casos de natureza exploratória e qualitativa 

tem como objetivo estudar o método utilizado pela empresa para formar o preço de 

venda e propor alternativa, que no caso é a atualização do Markup. Visou estudar os 

impactos do uso do Markup para formação de preço de venda, não se baseando no 

mercado. Foi realizada em uma microempresa varejista do ramo de venda de produtos 

para presente do estado de São Paulo. Para tanto, foi utilizada como informação para a 

elaboração do trabalho planilhas de despesas e faturamentos do corrente ano. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Origem e definição da contabilidade  

A origem da contabilidade é tão antiga quanto à própria civilização. O homem 

buscou com o passar do tempo uma ferramenta que lhe permitisse ter controle de suas 

posses. Foi com esse pensamento futuro que o levou aos primeiros registros de 



 

 

operações realizadas por meio de comércio, a fim de conhecer suas possibilidades de 

uso e produção (MARQUES, 2006). 

Conforme surgia às primeiras administrações particulares, aumentavam-se 

também os valores das operações, tornando-se mais complexo alcançar o controle. 

Então para que pudesse saber qual a melhor forma de aumentar suas posses via-se o 

homem mais uma vez com a dificuldade em memorizar tais valores, visto que pela 

quantidade, haveria a necessidade de se fazer uma forma de registro que lhe pudesse 

ajudar no sentido de prestar contas do que estava sendo administrado. Recentemente a 

contabilidade vem passando por várias mudanças nos seus fundamentos lógicos, o que 

se deve ao progresso da tecnologia, a expansão das sociedades anônimas e aos 

procedimentos reguladores da iniciativa privada por parte do governo e também pelo 

desenvolvimento econômico (LEONE, 1995). 

5.2 Tipos de contabilidade 

5.2.1 Contabilidade Financeira  

De acordo com Horngren (2007, p.02) “a contabilidade financeira concentra-se 

em demonstrativos para grupos externos, medindo, registrando transações de negócios 

e fornecendo demonstrativos financeiros baseados em princípios contábeis geralmente 

aceitos”, segundo Jiambalvo (2009, p.02) “a contabilidade financeira destaca os 

conceitos e regras relacionadas com a preparação de relatórios para usuários externos 

da informação contábil”. Por tanto, são exemplos de usuários externos os acionistas, 

potenciais investidores, o governo, o fisco, bancos e credores. As informações originais 

da contabilidade financeira evidenciam o resultado, o desempenho da gestão da 

entidade em dado exercício e perspectivas futuras, resultante de decisões de 

administradores na condução do seu negócio e casos relativos. É basicamente 

regulamentada por legislações específicas e pelos princípios fundamentais de 

contabilidade (JIAMBALVO, 2009). 

5.2.2 Contabilidade Gerencial  

A contabilidade gerencial segundo Wagner (2004, p.9) “é o processo de 

identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e 

comunicação de informações financeiras utilizadas pela administração para 

planejamento, avaliação e controle dentro de uma organização”. 



 

 

As características da contabilidade de gerencial são influenciadas pelas 

mudanças das necessidades da administração. Necessariamente, os relatórios de 

contabilidade gerencial fornecem medidas objetivas de operações passadas e 

estimativas individuais de futuras decisões (WARREN et al., 2003). Importante salientar, 

que não se deve exceder nas diferenças entre a contabilidade gerencial e a financeira 

em termos de seus respectivos grupos de usuários. Os relatórios de contabilidade 

financeira enfocam principalmente os usuários externos, e os relatórios de contabilidade 

gerencial enfocam principalmente os internos. Contudo, os gestores também utilizam os 

relatórios de contabilidade financeira, e usuários externos eventualmente solicitam 

informações financeiras que são geralmente consideradas apropriadas para usuários 

internos (JIAMBALVO, 2009). 

5.2.3 Contabilidade de Custo 

Teve seu surgimento durante a Revolução Industrial, em um momento em que as 

organizações passaram a comprar matéria-prima para transformar em novos produtos, 

demandando em controle e atribuição de custos para o processo de fabricação de uma 

forma mais efetiva e específica (SCHIER, 2006).  

Com o expressivo aumento de competitividade do mercado atual, seja industrial, 

comercial ou de serviços, os custos tornam-se altamente relevantes para a tomada de 

decisão. Isto ocorre, devido ao fato das empresas não conseguirem mais definir seus 

preços apenas de acordo com os custos incorridos, e sim, também, com base nos 

preços praticados no mercado em que atuam. Assim, a Contabilidade mais moderna 

vem criando sistemas de informações que permitam melhor gerenciamento dos custos, 

com base nesse enfoque.  

5.3 Formação de preço de venda 

A formação do preço de venda é uma questão de sobrevivência para as 

empresas, pois essa é o ganho da entidade. O processo de criação de valor, objetivo 

máximo das empresas, decorre da rentabilidade vinda do lucro de suas operações. De 

maneira simplificada: Lucro = Vendas (–) Custos e Despesas.  Cabe ao administrador 

ter em mente que esse valor deve se refletir em um maior contentamento do cliente, 

pois a disputa mercadológica é muito grande, e é neste panorama, que o preço se torna 

o maior atrativo na decisão da compra por parte dos clientes (GRAZZIOTIN, 2004).  



 

 

Pode-se perceber que não existe um método mágico para a definição de preços 

de venda, pois existem diversos fatores que devem ser analisados, além disso, existem 

diversos setores dentro da empresa, que devem colaborar na tomada de decisões 

referentes a preço, o que muitas vezes acaba acarretando em desacordos internos 

(DOLAN; SIMON, 1998). Observa-se que para formação do preço de venda, a maioria 

das empresas tem como base os preços impostos pelo mercado. Logo, a 

competitividade torna-se mais acentuada. O Markup é um método que pode ser 

utilizado a fim de reduzir o julgamento utilizado pelas empresas. 

5.3.1 Markup 

O Markup é um método utilizado para calcular o preço de venda, tendo como 

base o custo. Dada a sua fácil implantação, este método se tornou um dos mais 

utilizados no mundo dos negócios e hoje é uma das práticas mais comuns nas 

formações de preços. Em uma tradução aproximada desse termo inglês seria remarcar 

para cima (BRAGA, 2008). Conforme Santos (2005, p. 128) “o Markup é um índice 

aplicado sobre o custo de um bem ou serviço para a formação do preço”. Mendes 

(2009, p. 127) complementa ao dizer que: “pela política de Markup, o preço de venda 

de um produto é determinado pela adição de um percentual – geralmente fixo, mas que 

pode ser variável – sobre o custo unitário de produção ou sobre o preço de compra, nos 

casos de revenda”. Sendo assim, o Markup funciona como um incremento adicionado 

ao custo, visando um preço que proporcione o pagamento do custo do produto, todos 

os outros custos variáveis e o lucro desejado (BRAGA, 2008).  

O Markup conforme Santos (2005, p. 129) tem for finalidade cobrir as seguintes 

contas: Impostos sobre vendas; Taxas variáveis sobre vendas; Despesas 

administrativas fixas; Despesas de vendas fixas; Custos indiretos de produção fixos; e 

Lucro.  

Mendes (2009, p. 127) afirma que “entre os principais fatores que podem 

influenciar o valor do Markup podem-se citar o tamanho da planta industrial, o valor do 

custo fixo total (CFT) e a elasticidade-preço da demanda por esse produto. Quanto 

maior for o CFT, maior será o do Markup”. O percentual do Markup é diretamente 

proporcional ao valor do custo fixo total, pois quanto maior for este. Maior será aquele. 

Também quando mais inflexível for à curva de demanda, maior será o Markup. 



 

 

6. RESULTADOS 

A empresa estudada forma seu preço de venda colocando um percentual que ele 

acredita que seja suficiente para cobrir os custos, despesas e os lucros, porém a 

formação dos preços ocorre sempre através de estimativas baseado na experiência e 

nos preços praticados pelos concorrentes, não são utilizados nenhum cálculo ou 

método científico. 

O administrador da empresa não tem noção de quanto é o seu lucro, e não tem 

certeza se este percentual cobre todos os seus custo e despesa, ficando totalmente a 

mercê do mercado sem expectativa se a sua empresa esta sendo rentável.  

Este estudo demonstra a utilização de um método denominado Markup para 

ajudar a formação do preço de venda com análise dos resultados obtidos com o mapa 

caixa da empresa. 

A primeira etapa do processo é a separação das despesas e custos necessários 

para a formação do Markup em três grupos:  

Custo Direto: engloba as mercadorias para revenda e outros custos diretos.  

Impostos e Taxas de Vendas: engloba taxas, impostos e comissões incidentes 

na venda.  

Custos Indiretos de Venda: engloba as despesas administrativas fixas, despesas 

vendas fixas e outros custos indiretos de venda.  

Depois de separadas as despesas e os custos calcularam-se os percentuais dos 

custos indiretos de venda com base no custo total mensal.  

O quadro 01, demonstra o percentual dos custos indiretos de venda em relação 

ao custo total mensal, verifica-se que as despesas administrativas fixas possuem a 

maior proporção (18,09%) dos custos indiretos. 

Quatro 01 – Percentual dos custos indiretos de venda em relação ao custo. 

      Fonte: Autoria própria; 2015 

GRUPO DESPESAS 
PERCENTUAIS 

MENSAIS 

Custos indiretos de venda 

Despesas administrativas fixas 18,09% 

Despesas de vendas 4,99% 

Outros custos 8,64% 

TOTAL 31,72% 



 

 

A próxima etapa, quadro 02, é calcular a margem de contribuição desejada. Na 

determinação margem de contribuição serão necessários os percentuais dos custos 

indiretos de venda e o lucro desejado.  

Quadro 02 - Margem de Contribuição Desejada 

ELEMENTOS PERCENTUAL 

Custos indiretos de Venda 31,72 

Lucro desejado 10% 

TOTAL 41,72% 

                                   FONTE: Autoria própria; 2015 

A próxima etapa é a formação do Markup, que segue apresentada no quadro 03 

abaixo.  

Quadro 03 – Formação do Markup 

PREÇO 100% 

(-) Impostos e Taxas Vendas 1,58% 

(-) Margem de Contribuição 41,72% 

MARKUP Divisor 56,7% 

                            FONTE: Autoria própria; 2015 

O valor encontrado é chamado de Markup divisor, porém neste trabalho o 

Markup utilizado é o multiplicador encontrado da seguinte forma:  

MARKUP MULTIPLICADOR      =    __1__      Markup Multiplicador = 1,76367                                                                 

Markup divisor  

Encontrado o Markup basta aplicá-lo na formação no preço de venda do produto. 

Nota-se, através do quadro 04, como ocorre a formação do preço de venda de quatro 

produtos por meio do Markup na empresa estudada.  

Quadro 04 – Aplicação do Markup com lucro de 10% 

PRODUTO PREÇO CUSTO 
MARKUP  

MULTIPLICADOR 
10% LUCRO 

Produto A R$ 9,20 R$ 16,23 

Produto B R$ 28,99 R$ 51,13 

Produto C R$ 24,98 R$ 44,06 

Produto D R$ 22,00 R$ 38,80 

                     FONTE: Autoria própria; 2015 

Os preços encontrados pelo Markup são na maioria superiores aos do praticados 

pela empresa, como ser verifica no quadro 05 abaixo. 



 

 

Quadro 05 – Preços praticados pela empresa, lucro sobre o preço praticado, 

preço formados pelo Markup e o preço do concorrente. 

PRODUTO 

EMPRESA 
ESTUDADA  

PREÇO VENDA 
PRATICADO 

LUCRO SOBRE O 
PREÇO VENDA 

PRATICADO  
(%) 

MARKUP  
(10% 

LUCRO) 

CONCORRENTE  
 

Produto A R$ 16,50 10,947 R$ 16,23 R$ 16,60 

Produto B R$ 49,90 8,609 R$ 51,13 R$ 69,00 

Produto C R$ 42,50 7,928 R$ 44,06 R$ 35,00 

Produto D R$ 37,50 8,657 R$ 38,80 R$ 46,00 

 FONTE: Autoria própria; 2015 

Verifica-se, que o preço praticado pela empresa é inferior ao preço sugerido pelo 

Markup. A empresa esta tendo um lucro baixo, ela devera reduzir suas despesas fixas 

para obter um lucro maior. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo que a empresa estudada elabora relatórios dos custos e despesas 

realizadas, a mesma não utiliza estes informações para a formação do preço de venda 

de seus produtos.  

Os principais fatores que são levados em conta no momento da formação dos 

preços de venda na empresa são: a adoção do cliente por um valor estimado do 

produto com base na aceitação do mesmo por esse valor, tendo em vista o preço 

proposto pelos concorrentes e a não utilização dos custos como fator principal para a 

fixação do preço de venda.  

O método proposto por este estudo é o Markup, método este adotado dada a sua 

simplicidade de implantação e fácil entendimento, desde que previamente calculado e 

detalhadamente analisado, pois se trata de um percentual colocado sobre o custo da 

mercadoria para se chegar ao preço de venda.  

O Markup comparado à forma de valoração dos produtos da empresa 

demonstrou que a mesma A empresa esta tendo um lucro abaixo do desejado, ela 

devera aumentar o preço de venda, e não terá problema com o concorrente, pois em 

alguns produtos o concorrente esta com o valor maior, e é de suma importância que 

reveja suas despesas fixas e reduza ao máximo para obter um lucro maior. 

Este estudo, que teve como problema de pesquisa o seguinte questionamento: 

Quais os impactos da utilização do Markup para a formação do preço de venda em uma 



 

 

empresa varejista de Auriflama chegou à conclusão de que o método proposto em face 

de um mercado altamente competitivo, como o varejo, possibilita dados relativos a 

custos e possíveis preços de venda de seus produtos de uma forma simples, 

acarretando em uma excelente ferramenta quando o quesito é se destacar entre os 

concorrentes, de uma vez que os produtos vendidos nesse ambiente muitas vezes são 

iguais na concorrência, e levando em consideração que o preço do produto é o principal 

atrativo no momento da escolha de comprar ou não.  

Com isso, este trabalho pode comprovar a capacidade benéfica da adoção do 

Markup nesta empresa, e propõe sua utilização, mas tendo em vista que o valor dado 

por esse método deva ser comparado com o fornecido pela concorrência, e só assim, 

seja tomada a decisão de venda ou não do produto por esse valor.  

Sendo assim, é importante essa ou outras empresas varejistas utilizar este 

método para formação de seu preço de venda para o auxilio no processo decisório da 

formação do preço. 
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