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1.RESUMO 

 

O presente trabalho tem como intuito de conhecer a gestão financeira e como 

e atribuída na gestão de custo e na formação de preço cuja pesquisa foi norteada 

por um estudo de caso na empresa Elite Baterias, Peças e Serviços Ltda. No 

entanto o processo de formação de preços é necessário saber as terminologias que 

formam o custo, suas definições, classificações e faz necessário ser evidenciado os 

princípios fundamentais de contabilidade implementados aos custos. Reconhecendo 

a complexidade envolvida no processo de precificação e tendo ciência da 

importância de uma precificação assertiva, o presente estudo teve como objetivo 

principal verificar como a Elite Bateria a questão da análise de custos no processo 

de fixação do preço de venda dos seus produtos. Após as análises dos dados 

verificou-se que empresa em questão tem uma grande preocupação com a 

formação dos preços dos seus produtos.  Pois com cenário atual junto com o grande 

avanço tecnológico, no qual os concorrentes internos e externos, que disputam o 

posicionamento no mercado faz-se necessário uma política de custos bem 

organizada sistematicamente, para obter uma formação de preço ajustada para 

realizar o pagamento de seus custos fixos e variáveis e obter lucratividade. 

 

 

Palavra-chave: Gestão Financeira, Gestão de Custo e Gestão de Preço. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

As organizações de negócios estão em constante transformação, buscando 

inovação no mercado empresarial com tecnologias eficientes para os negócios. 

Toda empresa seja do ramo industrial, comercial ou prestação de serviços, 

precisa determinar com exatidão e cautela, a forma como pratica preços e custo no 

mercado. A definição de preços de venda é um processo que exige grande atenção 

por parte das empresas, pois, trata-se de um procedimento complexo que sofre 

influência de vários elementos. 

         A contabilidade de custos é definida como sendo o seguimento da ciência 

contábil especializado na gestão econômica dos custos e dos preços de venda dos 

produtos e serviços oferecidos pelas empresas.  

Os custos são incorridos sobre os recursos consumidos pela organização 

para alcançar os objetivos de negócios: Satisfazer os clientes. Os recursos 

consumidos, esforços pessoais, serviços contratados, produção operacionais. 

Independente do porte da organização os custos estão presentes diariamente.         

A contabilidade possui duas tarefas que provavelmente são as mais 

importantes: controle e decisão. A contabilidade de custos gera informação para 

diversos níveis gerenciais desde auxílio nas funções de desempenho à tomada de 

decisão na produção dos produtos. É capaz de coletar, classificar e registrar os 

dados internos e algumas vezes até mesmo os dados externos.  

O contexto atual de mercado se caracteriza por uma constante e crescente 

competição entre as organizações, surge então à necessidade de buscar estratégias 

que as diferenciem dos concorrentes, por isso a formação de preços e análises de 

custo é tão importante para esse processo como um fator determinante de 

competividade e permanência no mercado.  

Este trabalho tem como finalidade mostrar a importância da formação de 

preços e as influencias no mercado.  

Sendo um item fundamental para a sobrevivência e lucratividade de uma 

empresa, não importando se é um negócio de pequeno ou grande porte, ambos 

precisaram gerar resultados positivos no decorrer de suas atividades gerando lucro 

para manter a empresa ativa. Preços, na definição de Bruni e Famá (2004, p.21) 
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“correspondem à importância recebida pelas entidades em decorrência da oferta de 

seus produtos e serviços”. Sendo que esse valor recebido deve ser suficiente para 

cobrir todos os custos incorridos e ainda fornecer lucro para entidade. 

É comum encontrar empresas que baixam o preço dos produtos, para ganhar 

volume de mercado, porém acaba indo à falência por não conseguirem visualizar o 

prejuízo que isso pode gerar no futuro.  

Diante desse contexto, o presente trabalho visa identificar a importância da 

gestão de custos e formação de preços, através da empresa Elite Baterias, Peças e 

Serviços Ltda, assim busca responder ao seguinte questionamento: Como a 

empresa  utiliza a gestão de custos e formação de preços em seus produtos, 

para manter os negócios financeiros?  

3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse trabalho é entender como a gestão de custo e a 

formação de preço podem influenciar os resultados da empresa. 

1.4 Objetivos específicos 

 Compreender a gestão de custo e seus impactos para a organização; 

 Identificar o impacto dos custos nos resultados da empresa; 

 Como a formação de preço pode influencia no crescimento da empresa. 

4 METODOLOGIA  

Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa é definida como: 

 
(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias 
fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 
discussão dos resultados. 

 

A pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso, 

realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a procedimentos 

científicos.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica através de livros, artigos científicos, 

conceitos e estudos já realizados sobre a gestão de custo, despesa e formação de 

preço e assim atender o objetivo da pesquisa relacionada ao tema. 

A pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as características de uma 

população, de um fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de pesquisa 
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estabelece relação entre as variáveis no objeto de estudo analisado. Variáveis 

relacionadas à classificação, medida e/ou quantidade que podem se alterar 

mediante o processo realizado. 

Conforme assinala Gil (2008, p.47) 

 
[...] objetivo estudar as características de um grupo: sua 
distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 
escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental 
etc. Outras pesquisas deste tipo são as que se propõem 
estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma 
comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, o 
índice de criminalidade que aí se registra etc. 

 

Este tipo de pesquisa tem por objetivo familiarizar com um fenômeno ou 

descobrir nova percepção acerca do mesmo; saber atitudes, pontos de vista e 

preferências das pessoas. Pode assumir a forma de um estudo exploratório, 

buscando maiores informações sobre determinado assunto. 

A pesquisa do tipo exploratória visa principalmente levantar informações 

sobre um determinado objeto de estudo, evidenciando um plano de trabalho a ser 

seguido, no intuito de mapear as condições das manifestações apresentadas pelo 

tema. Assim demonstrando todas as características, para um melhor entendimento 

do assunto “A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto (SEVERINO, 2007, p.123). 

É um tipo de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, entendido como uma 

categoria de investigação que tem como objeto o estudo de uma unidade de forma 

aprofundada, podendo tratar se de um sujeito, de um grupo de pessoas, de uma 

comunidade etc. (BOAVENTURA, 2004). 

Gil (2010, p. 37) afirma que o estudo de caso:  

 
Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos, de 
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.” Define-
se, também, um estudo de caso da seguinte maneira: “[...] é uma 
estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto. [...] Igualmente, estudos de 
caso diferem do método histórico, por se referirem ao presente e não 
ao passado. 

 

 4.1 Estudo de caso: Caracterização da empresa 
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A empresa objeto do estudo de caso do presente trabalho é Elite Baterias, 

Peças e Serviços Ltda que iniciou as atividades em 05 de Agosto de 2009, tendo a 

natureza jurídica: Sociedade Empresaria Limitada no ramo de Baterias, contudo a 

atividade secundaria da empresa são os serviços de manutenção e recuperação 

mecânica de veículos automotores. O Capital Social é de R$ 10.000,00 e a 

composição acionaria é de 95% de Erika Cristina Santos que possui  e 5% de 

Valdeir Andrade Santos .  

Os produtos são para carros (baterias automotivas), baterias para motos 

(baterias ciclo motivas), bateria para barcos (baterias náuticas), baterias para 

caminhão, baterias para geradores, baterias para empilhadeiras (baterias 

tracionarias), baterias para luz de emergência e nobreaks (baterias estacionarias). 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 Gestão Financeira 

Ao longo do tempo os estudos sobre gestão financeira evoluíram de forma 

extraordinária, com o crescimento das empresas, e a expansão do mundo 

corporativo, os empresários passaram a sentir a necessidade de compreender e 

controlar melhor as finanças empresariais. 

Para Assaf Neto (2008, p. 34) diz que: 

 
[...] a partir dos anos 20 do século XX, já entendida como uma 
área independente de estudo, as finanças das empresas são 
motivadas a evoluir de maneira a atender à crescente 
complexidade assumida pelos negócios e operações de 
mercado. 

 

Em um mercado financeiro cada vez mais complexo e competitivo, onde as 

empresas estão inseridas de maneira peculiar, o gestor financeiro tem um papel 

cada vez mais importante dentro de uma empresa, principalmente na empresa de 

pequeno e médio porte. Pode-se, a partir disto, conceituar a área da administração 

financeira como a área em que se tomam decisões, destinadas a maximizar o valor 

da empresa (GITMAN, 2010). 

5.2 Gestão de Custo 
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A Contabilidade de Custos é definida por Padoveze (2003) como sendo o 

segmento da ciência contábil especializado na gestão econômica dos custos e dos 

preços de venda dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas. 

Para Crepaldi (2010) a Contabilidade de custos faz parte da contabilidade 

gerencial e por isso não esta presa aos requisitos legais ou fiscais, nem a 

convenções padronizadas. 

Um dos destaques é por permitir a avaliação dos estoques, atendendo as 

legislações comerciais e fiscais; apurar o custo dos produtos/serviços vendidos; dar 

suporte à tomada de decisões gerenciais; atender à necessidade de controles e 

informações específicas e embasar orçamentos e projeções financeiras. 

 Para Martins (2010, p.24) gasto é a compra de um produto ou serviço 

qualquer, que gera sacrifício financeiro para entendidade (desembolso), sacrifício 

esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente 

dinheiro). 

 Os gastos são saídas financeiras empregadas na aquisição de determinados 

bens ou serviços necessários nas operações empresariais.  

Em resumo, gastos são compra de um produto ou serviço qualquer, que gera 

sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por 

entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

Desembolso é caracterizado como todo pagamento em dinheiro, sendo 

normalmente resultado da aquisição de produtos ou serviços.  

Custos são gastos ocorridos com a aquisição de produtos ou serviços 

direcionados ao setor produtivo, e que serão incorporados na produção de outros 

bens ou serviços a serem comercializados pela empresa (MARTINS,2010, p.24). 

As informações de custos, além de exprimir, em termos monetários, as 

mudanças patrimoniais decorrentes das transações de ordem econômico-

financeiras, também auxiliam na avaliação das alternativas de custo de ação. 

Para Padovese (2006, p. 25) “Que de forma geral, custos podem ser definidos 

como sendo a mensuração econômica dos recursos (produtos, serviços e direitos) 

adquiridos para a obtenção e a venda dos produtos e serviços da empresa” 

Segundo Martins (2010, p.24) é um bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas despesas são gastos que não são ligados 

diretamente ao produto final, mas são relacionados em grande parte aos setores 

administrativos da empresa. 
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Não se pode confundir perda com despesas ou custos, pois a perda ocorre de 

forma anormal e involuntária.  

  Para Martins (2010, p.24) investimento é um gasto ativado em função de vida 

útil ou de benefício atribuíveis a futuro (s) período (s) ainda o investimento é um 

desembolso em que a empresa projeta receber um retorno financeiro, podendo ser a 

curto ou em longo prazo.  

5.3 Formação de Preço de Venda 

Preços, na definição de Bruni e Famá (2004, p.21) “correspondem à 

importância recebida pelas entidades em decorrência da oferta de seus produtos e 

serviços”. 

Sendo uma atividade de grande importância para o desenvolvimento e 

permanência de qualquer empresa de acordo com sua participação de mercado, 

independente do seu porte ou ramo de atuação. O preço de venda representa uma 

atividade desafiadora e se realizada de forma incorreta pode levar a empresa a 

falência.  

5.4 Preço de Venda a Partir do Custo 

No passado a inflação camuflou a situação econômico-financeira das 

empresas, por muitos anos no Brasil, por isso não havia uma preocupação quanto à 

formação de preços. Com o passar do tempo, com a inflação relativamente 

estabilizada e com a concorrência cada vez mais acirrada houve a necessidade de 

esta estabelecendo um preço de acordo com a mercadoria vendida.  

Na formação do preço de venda a partir do custo, parte-se do pressuposto 

que o mercado absorverá os preços determinados pela empresa.  

Padoveze (2004) levanta outras situações que também exigem a formação do 

preço de venda a partir do custo, tais como: Estudar a introdução de novos produtos; 

Análise de preços e custo de produtos atuais; Pedidos especiais; Acompanhamento 

dos preços de produtos na concorrência.  

Para calcular preços a partir do custo, de acordo com Martins (2003) de 

dentro para fora, o ponto de partida é o custo do bem ou serviço apurado adotando 

um dos critérios de método de custeio. A empresa decidirá qual o método de custeio 

que melhor lhe convier. 

Ainda segundo Martins (2003) embora o custeio por absorção seja um dos 

critérios mais utilizados pelas empresas, há alguma deficiência pelo fato de não 
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considerar a princípio as condições de mercado, e de apropriar as despesas fixas de 

forma arbitrária. Não considera a sazonalidade da mercadoria e não leva em 

consideração que dois produtos diferentes não absorvem os mesmos custos.  

Embora a determinação do preço de venda esteja sendo cada vez mais 

ditada pelo mercado, a empresa necessita saber qual o preço mínimo pelo qual deve 

vender suas mercadorias, ou seja; um preço de venda orientativo. (WERNKE, 2004). 

5.5 Estratégias de Precificação  

Precificação (Pricing) é a atividade de marketing preocupada com a colocação 

de preços para novos produtos e o ajuste de preços para produtos existentes. 

A Precificação faz parte do composto mercadológico e, do ponto-de-vista do 

consumidor, é elemento inseparável do produto (bem ou serviço). É através dessa 

relação que o consumidor pode avaliar a relação custo-benefício ou, em outros 

termos, sua possibilidade de extrair valor do dinheiro que ele dispende. 

Consistem no conjunto de métodos em que a empresa determina o preço de 

seus produtos levando em consideração principalmente os aspectos de custos e as 

expectativas de retorno financeiro. 

Embora as outras formas de precificação possam ser orientadas pela 

estrutura de custos, elas consideram também a compatibilização dos custos com 

outros fatores. As estratégias centradas nos custos apresentadas aqui, no entanto, 

levarão, até por questão de simplificação, apenas os custos em consideração. 

Método baseado no Custo Marginal: Conforme define Bruni e Fama (2004), 

esse método de formação de preço leva em consideração o custo de produzir 

unidades adicionais de um produto. 

Preço com Base no Retorno sobre o Investimento: Bruni e Fama (2004) 

expõe que esse método se baseia na determinação de uma taxa desejada de lucro 

que é aplicada sobre o valor investido. 

Precificação de Custo Adicionado (Markup): O Markup é um método simples, 

em que uma porcentagem especificada, conhecida como margem padrão, é 

adicionada ao custo da unidade de produção ou aquisição de um artigo para 

determinar seu preço de venda. Ele é bastante utilizado devido ao fato de permitir 

uma simplificação no processo de formação de preço. 

Na competição diária de mercado um dos elementos mais usados para atrair 

a atenção do consumidor é exatamente o aspecto do preço. De todos os elementos 

do composto mercadológico é aquele mais facilmente manipulável. Torna-se então a 
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precificação uma das armas táticas mais usadas pelas empresas, no sentido de criar 

diferenciais competitivos. 

6 RESULTADOS  

Conforme respostas apresentadas na entrevista contatou-se que a baixa 

concorrência e o conhecimento específico sobre o ramo do negócio, foram principais 

fatores para a realização do investimento de acordo com o ponto de vista da 

proprietária. 

O maior custo da empresa está na folha de pagamento cujo a soma de 

salários e benefícios são valores extremamente relevantes que incidem em custos 

significativos no orçamento da empresa, isso implica diretamente no momento de 

formação de preço dos produtos, elevando o preço de venda da mercadoria. 

Observou-se que é aplicado a mesmo método para todos os produtos, 

independente do preço de custo da mercadoria. A formação de custos é feita com 

base em todos os custos operacionais + taxas administrativas+10% sobre o valor de 

custo da mercadoria. 

Verificou-se que a empresa se importa com a prática do bom atendimento e 

presta suporte através de assistência e pós-venda. 

O método mais utilizado pela empresa é o de barganha com diversos 

fornecedores afim de prorrogar ao máximo o prazo de pagamento pelo menor custo 

da mercadoria. 

Foi constatado que a empresa trabalha com uma margem muito pequena de 

mercadorias avariadas e com defeitos, casos raros. 

Foi informado que após três anos de atividade no ramo, a empresa se 

consolidou trazendo receita e lucros sobre o investimento. 

A proprietária cita que precisa vender cerca de 300 baterias por mês para que 

a empresa obtenha lucro, logo sua principal meta é atingir o volume máximo de 

venda de baterias possíveis e futuramente investir em outras lojas filiais. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a pesquisa realizada a empresa admite ter uma preocupação 

com os preços em relação ao mercado e desta forma utiliza a precificação de forma 

justa para que seus resultados no final no mês sejam obtidos. 
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Vale lembrar que hoje em dia as organizações optam na utilização de 

softwares que garantem informações precisas para obter os custos de forma mais 

rápida e relevante para projetar o seu valor de mercado. 

Logo, conclui-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado, pois a empresa 

estudada afirma que os preços são altamente impactantes no processo de controle 

de custos para a aplicação da formação do preço venda. Contudo, é importante 

salientar que o preço de venda não é composto somente pelos valores de custo, 

uma vez que apresentamos os diversos fatores influenciáveis de mercado que pode 

impactar o mesmo. 
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