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1 RESUMO 

Com o mercado altamente competitivo, é de suma importância para a sobrevivência de             

qualquer empresa, estabelecer um sistema para que os gestores possam obter           

controle na tomada de decisão de seus negócios. Neste sentido a contabilidade de             

custo tem auxiliado como ferramenta de gestão para alcançar melhores resultados,           

indicando os vários métodos de custos que as empresas podem utilizar para chegar ao              

custo do produto final. A presente pesquisa utiliza o estudo de caso de uma padaria,               

localizada em Guarulhos, que não realiza a formação de preço através de uma             

margem sólida e sem conhecimento dos seus gastos de produção. A contabilidade de             

custos nos auxiliará para que possamos desenvolver a pesquisa, e assim possamos            

obter resultados sobre os custos dos produtos. Para o estudo foram selecionados            

alguns produtos que a empresa fabrica, e identificamos a matéria prima de cada um              

deles para que pudéssemos aplicar o sistema criado. 

Palavra-chave: SCP. Contabilidade de Custo. Critério de Rateio. Mark Up. 

 
2 INTRODUÇÃO 

O sistema de custeio é de suma importância para a sobrevivência de qualquer             

empresa, pois com um mercado altamente competitivo, os gestores necessitam cada           

vez mais de informações que lhe auxiliem na tomada de decisões. 

Este artigo apresenta um sistema de gestão de custos e formação de preços de              

uma padaria, localizada na cidade de Guarulhos, São Paulo. 

Partindo desta explanação, levanta-se o seguinte problema: De que forma a           

contabilidade de custos contribui na formação de preços? 

As hipóteses analisadas são: (I) SCP - Sistema de Custeio para Padarias e (II)               

Critério de Rateio. 

De acordo com Crepaldi (2010, p. 2): “Contabilidade de Custos é uma técnica             

utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela             

tem função de gerar informações precisas e rápidas para a administração, para a             

tomada de decisões”. 

No entanto, cada empresa utiliza um modelo diferente de calcular o custo de             

seus produtos. Dessa forma é necessário demonstrar a importância da adoção de um             

 



 
 

método de custeio padrão.  

 

Para Leone (2000, p. 60):  
A contabilidade de custos produz informações diferenciadas, de acordo com as           
necessidades das entidades. Ela estabelece diferentes sistemas de custos e          
adota critérios diferentes de avaliação, cálculo e alocação para fornecer          
informações específicas exigidas por ambientes de produção e de         
administração dinâmicas. 
 

O lucro desejado para que seja alcançado com o máximo de produção e com              

mínimo possível de custo e perda, deve ser analisado minuciosamente. 

 

3 OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo geral, desenvolver um sistema eficaz de           

calcular o custo e a formação do preço de venda dos produtos de uma padaria,               

localizada em Guarulhos. 

Os objetivos específicos são: 

➢ Identificar os custos diretos a serem alocados aos produtos; 

➢ Analisar os preços de venda e mark-up da empresa pesquisada e 

➢ Aplicar os critérios de rateios sobre a matéria prima. 

 
4 METODOLOGIA 

Este artigo utiliza-se de pesquisa bibliográficas e estudo de caso, a partir dos             

dados utilizaremos o sistema SCP - Sistema de Custeio para Padarias, que fornecerá             

os custos para a formação de preço de venda dos produtos aplicando o método de               

rateio e do mark up. 

Pesquisa bibliográficas “é feita a partir do levantamento de referências teóricas           

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos            

científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p.32).  

Para Yin (2015, p. 4) “um estudo de caso permite que os investigadores foquem               

um “caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real.” Assim Gil (2009,              

p.5) ressalta que o estudo de caso “trata-se, pois, de um dos diversos modelos              

propostos para produção de conhecimento num campo específico, assim como          

 



 
 

também são o experimento e o levantamento”. O estudo de caso é uma pesquisa,              

tendo como objetivo analisar e descrever fenômenos, gerando hipóteses,que podem          

assim ser o objeto de estudo. 

 
5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 Contabilidade de Custo 

Antigamente a contabilidade de Custos era usada somente para verificar os           

estoques existentes, os valores pagos dos produtos estocados, fazendo o cálculo da            

diferença, adicionando o quanto existia de estoque inicial, adicionando as compras e            

comparando com o que ainda estava estocado. 

Atualmente a contabilidade se atualiza criando sistemas que fornecem         

informações e que permitiram um melhor entendimento dos custos. “O conhecimento           

dos custos é vital para saber se, dado o preço, o produto é rentável; ou, se não                 

rentável, se é possível reduzi-los (os custos)” (MARTINS, 2003, p. 15). 

Podemos dizer que é uma área onde também são tratados os gastos da             

produção dos bens e serviços da organização, fornecendo assim informações para           

tomada de decisão. 

Para Crepaldi (2010, p. 2):  
A contabilidade de custos é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e            
informar os custos dos produtos ou serviços. Tem a função de gerar            
informações precisas e rápidas para a tomada de decisões, que é voltada            
para a análise de gastos da entidade o decorrer de suas operações.  

 
 

5.2 Custo Direto 

Custos diretos são os custos que podemos identificar como pertencentes ao           

produto, pois existe a possibilidade de mensurar quanto pertence a cada um, de forma              

objetiva e direta.  

Esses custos são apropriados aos produtos e não oferecem dúvidas quanto a            

serem deste ou daquele item que está sendo produzido, “basta haver uma medida de              

consumo (quilogramas de materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de         

mão-de-obra utilizadas e até quantidade de força consumida)” (MARTINS, 2003, p.           

48). 

 



 
 

Conforme Bruni e Famá (2004, p.31) custos diretos “são aqueles diretamente           

incluídos no cálculo dos produtos. Consistem nos materiais diretos usados na           

fabricação do produto e mão-de-obra direta. Apresentam a propriedade de serem           

perfeitamente mensuráveis de maneira objetiva”. 

 
5.3 Custos Indiretos 

Segundo Viceconti e Neves (2003, p. 18), “os custos indiretos dependem de            

rateios, estimativas e cálculos para serem apropriados aos diferentes produtos; se a            

empresa elaborar, apenas, um produto, ela não terá custos indiretos, pois todos os             

seus custos serão em função daquele único produto”. 

Os custos indiretos necessitam de um critério de rateio, sendo assim requerem            

técnicas que permitam o rateio de alguns itens como: depreciação, aluguel, salário de             

supervisores, iluminação entre outros. 

De acordo com Martins (2003, p. 49), custos indiretos são aqueles que “não             

oferecem condição de medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem que ser             

feita de maneira estimada e muita vez arbitrária (como o aluguel, a supervisão, as              

chefias etc.)”. 

 

5.4 Critério de Rateio 

O critério de rateio deve ser definido após uma minuciosa análise da            

organização sobre o elemento que melhor se identifica com o item de custo a ser               

rateado. A compreensão dos processos produtivos é fundamental para o          

desenvolvimento dos métodos e “não passa de um artifício pelo qual se consegue             

aplicar uma parte dos custos indiretos a cada um dos diversos produtos fabricados             

pela empresa” (DUBOIS; KULPA; SOUZA, 2006, p. 73). 

Portanto para a distribuição dos custos diretos é necessário dividir com base no             

critério de rateio que “é uma divisão proporcional pelos valores de uma base. Esses              

valores devem estar distribuídos pelos diferentes produtos ou funções dos quais se            

deseja apurar o custo, devendo ser conhecidos e estar disponíveis no final do período              

de apuração” (DUTRA, 2003, p. 189). 

 

 



 
 

5.5 Formação de Preço  

De acordo com Luz, Oliveira e Mendonça (2017, p. 48) “A formação do valor do               

preço de vendas, temos que praticar de forma eficiente que assegure um resultado             

positivo e ainda eficaz diante da concorrência”. 

A margem dos lucros que as organizações almejam necessitam de cálculos           

para o preço de venda e nem sempre é possível, pois muitas vezes o mercado é quem                 

dita o preço e assim o lucro que se deseja obter não é viável. 

Bruni e Famá (2008, p. 267) dizem que: “o cálculo do preço de venda deve               

chegar a um valor que permita trazer à empresa a maximização dos lucros, sendo              

possível manterem a qualidade, e atender aos anseios do mercado àquele preço            

determinado e melhor aproveitar os níveis de produção”. 

Para definir o preço de venda de um determinado produto é necessário levar em              

consideração vários fatores, tais como, os custos, os tributos, a concorrência entre            

outros. 

De acordo com Bruni (2010, p.241): 
A formação de preços representa uma das mais importantes e nobres           
atividades empresariais. A definição equivocada do preço pode arruinar um          
negócio. Embora discussões e dúvidas permaneçam sobre o fato de ser arte ou             
ciência, existe a certeza de que, sob a óptica da empresa, o preço deve ser               
superior aos custos plenos incorridos, aí incluindo os tributos. 

 

5.6 Método de Custeio Por Absorção. 

Custeio por absorção é um método que considera todos os custos, diretos e             

indiretos, como parte do custo de produção. As organizações utilizam este método            

para a apropriação de todos os custos, pois é o mais adequado pela fiscalização do               

país.  

Guerra e Leone (2012, p.12)  
O critério do custo por absorção é aquele que inclui todos os custos indiretos              
de fabricação de um certo período nos custos de suas diferentes atividades            
industriais, sejam produtos, processos ou serviços. O critério, para tanto,          
precisa recorrer a uma série de rateios por causa dos custos comuns, de difícil              
identificação ou não relevantes. A finalidade principal do critério é ter o custo             
total (direto e indireto) de cada objeto de custeio. Esse custo total se destina,              
entre outros fins, a determinar a rentabilidade de cada atividade, a avaliar os             
elementos que compõem o patrimônio e a compor uma informação significativa           
no auxílio à decisão de estabelecer os preços de venda dos produtos ou dos              
serviços. 

 



 
 

O custeio por absorção para Padoveze (2003, p.79) “é o método que é aderente              

aos princípios fundamentais de contabilidade utilizados praticamente em todo o          

mundo, tanto pela legislação comercial quanto pela legislação fiscal”. 

 

5.7 Mark Up 

Segundo Santos (2008, p.128) “o mark-up é um índice aplicado sobre o custo             

de um bem ou serviço para a formação do preço de venda” que é aplicado ao produto,                 

para que possa demonstra por quanto poderá ser vendido cada produto, de acordo             

com o valor da porcentagem escolhido pela empresa.  

De acordo com Wernke (2001, p.130) “mark up é um índice aplicado sobre o 

custo de um bem ou serviço para formação do preço de venda” ele é o percentual que 

constitui o preço de venda, sendo eles, as despesas, os custos e o lucro estimado.  

Para Vieira (2008, p.95): 
Quando falamos em definir o mark-up, tanto na indústria quanto no comércio, a             
forma de elaboração é a mesma, o que diferencia uma atividade da outra são              
os impostos e o custo, que na indústria é o custo de produção (que envolve               
custos fixos e variáveis), enquanto que no comércio é o custo de aquisição.             
Além destas diferenças tributárias, existe diferença na nomenclatura, no         
comércio falamos em despesas.  

 
Logo o preço de venda deve ser suficiente para cobrir todos os custos,             

despesas, impostos e ainda gerar um lucro para manter a organização ativa. 

De acordo com Bomfim e Passarelli (2006, p.446) 
 

Essa porcentagem-conhecida como mark-up –via regra inclui, além de tributos          
como ICMS, o IPI e o PIS/COFINS, uma parcela para cobertura de despesas.             
não diretamente atribuíveis ao produto (como despesas de vendas,         
administrativas e financeiras) e o nível de lucro pretendido. Quando se utiliza o             
sistema de custeio direto, o mark-up deve compreender, ainda, um fator           
destinado á absorção das despesas fixas de fabricação 

 
 

6 RESULTADOS 

6.1 ESTUDO DE CASO 

A padaria analisada está localizada em Guarulhos desde a década de 40, após             

anos atuando no mercado, foi vendida e reformada para que pudesse atender a um              

 



 
 

novo público, a partir desta nova direção foi necessário descobrir os custos dos             

produtos devido à concorrência de mercado. 

“A gestão em pequenas empresas deve ser simples, de fácil compreensão, pois            

é necessário que o sistema de custos seja compatível com sua estrutura            

organizacional” (MELO e PRIETO, 2013).  

Utilizaremos o método SCP - Sistema de Custo para Padarias, para demonstrar            

na prática a forma de calcular os custos dos produtos, será aplicado o rateio sobre a                

matéria prima (MP) para descobrir o custos e mark up que servirá de porcentagem (%),               

para que possamos determinar o preço de venda. 

O preço de venda será determinado pelo custo de cada produto e realizado pela              

seguinte fórmula:  

 
(TR : TC) + MK% = PV 

 TR= Total em Real 
TC= Total após Cocção 
MK%= Mark up  
PV= Preço de Vendas 

 

Mediante a fórmula apresentada a seguir será demonstrado uma breve          

explanação dos cálculos de dois produtos mais vendidos da padaria analisada. As            

tabelas demonstram na prática o método SCP - Sistema de Custeio para Padarias,             

para calcular os custo dos produtos e o preço de venda para o produto final.  

Tabela 1: Ficha Técnica Pão Francês      

Ingredientes 
Qtd por 

Kg 

Preço 
por Kg 

Total 
em R$ 

 
    

Água 15,00 0,03 0,41  TR 59,78   

Banha 0,400 6,90 2,76  TC 36,96   

Farinha de Trigo 25,00 1,96 49  MK% 400   

Fermento 0,120 0,85 0,1  PV ?   

Açúcar 0,080 63,00 5,04      

Melhorador 0,030 69,76 2,09  (59,78 : 36,96) + 400% = 

Sal 0,400 0,95 0,38  1,617 + 400% = 

Total 41,03  59,78  R$ 8,08 por Kg  

         

Total após Cocção 36,960 Perda de 9,92%      

Fonte: Dos Autores (2017)      

 



 
 

 

Tabela 2: Ficha Técnica Bolo de Cenoura      

Ingredientes 
Qtd por 

Kg 

Preço 
por Kg 

Total 
em R$      

Açúcar 1,100 1,89 2,08  TR 25,85   

Cenoira 1,200 6,29 7,55  TC 4,862   

Doce de Leite 1,295 5,32 6,89  MK% 400   

Farinha de Trigo 1,200 1,68 2,02  PV ?   

Fermento 0,080 14,64 1,17      

Óleo 0,500 3,21 1,61  (25,85 : 4,862) + 400% = 

Ovo 0,800 5,67 4,53  5,316 + 400% = 

Total 6,175  25,85  R$ 26,58 por Kg  

      

Total após Cocção 4,862 Perda de 21,26%      

Fonte: Dos Autores (2017)      

 

Devemos usar o total após a cocção (TC), pois é a quantidade de massa que               

teremos para venda do produto final, e o mark up (MK%) utilizamos 400%             

(quatrocentos por cento), por ser produtos de produção interna. E assim obtemos o             

valor do preço de venda (PV). 

Conforme os resultados apresentados através do método SCP, podemos         

afirmar que o preço de venda dos produtos é suficiente para cobrir todos os custos e                

ter um retorno rentável. Assim, os gestores irão poder tomar a melhor decisão para a               

quantidade produzida e formação de preço de forma estratégica para a obtenção de             

lucro com o mínimo de prejuízo e perdas dos produtos. 

Segundo Bruni e Famá (2004, p.49): 
Em determinadas ocasiões, o gestor necessita saber qual o volume de           
atividades é o suficiente para que a empresa não tenha prejuízo. Ou, ainda,             
qual o nível de produção (ou venda) deve ser atingido para que a empresa              
alcance o lucro desejado pelos acionistas. O ponto equilíbrio representa o nível            
de vendas em que a empresa opera sem lucro ou prejuízo. Ou, seja o número               
de unidades vendidas no ponto de equilíbrio é o suficiente para a empresa             
pagar seus custos fixos e variáveis, sem gerar lucro. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se no decorrer do estudo que a necessidade de utilização de o            

 



 
 

critério de rateio e o SCP - Sistema de Custo para Padarias é de suma importância                

para as empresas e a respectiva empresa necessitava de um método para que             

conseguisse mensurar os custos em seus produtos para que obtivesse a lucratividade            

esperada ao produto final. 

Diante disto, podemos analisar que a formação do preço de venda é de grande              

importância para as empresas se manterem competitivas e rentáveis no mercado           

atual. Os gestores conseguiram mensurar os custos de produção para que possam            

realizar planejamentos estratégicos atingindo o público com os melhores preços de           

mercado. 

Dadas as circunstâncias, o estudo tornou-se importantíssimo pois os resultados          

obtidos, levam a crer que identificar e alocar os custos de forma correta auxilia              

objetivamente no preço final de venda dos produtos fabricados na padaria, podendo            

também alocar um mark up inferior aos produtos de revenda. 

A colaboração dos professores, das pesquisas e experiências profissionais que          

possuímos nos auxiliou para que o este artigo fosse concretizado. 
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