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1. Resumo 

Este trabalho analisa a estratégia de gestão de custo e formação de preços 

em uma empresa de pequeno porte, com seguimento em vendas de passagens 

rodoviárias. Entender quais são as estratégias ou a estratégia usada, aplicando-a 

cobre as despesas e custos do empreendimento. Estudo de caso realizado foi 

empregado método de pesquisa qualitativa, com foco de entender qual método de 

formação de preço é utilizado, se baseado no custo, ou no Mark up. Observou-se 

que não um método específico implantado por parte da empresa, que a precificação 

das passagens é aplicada de acordo com o concorrente, ou pelas temporadas. 

Melhor método indicado para indicar se os preços cobrem os custos é Mark up. 

2. Introdução 

O presente trabalho tem como tema a gestão de custo e a formação de 

preço. 

Segundo Cogan (2002 p.15) 

“A questão da determinação dos custos dos produtos e dos serviços e dos 

serviços, os esforços para reduzi-lo e consequente tomada de decisão empresarial 

que torne a empresa mais competitiva, há décadas vêm desafiando executivos e 

acadêmicos.” 

 A rentabilidade dos negócios direciona a busca do aperfeiçoamento dos 

processos administrativos. Para atingir este objetivo, a presença de formação de 

custo se faz cada vez mais necessária. Há algum tempo administrava-se 

intuitivamente e se atingia resultados, porém, na atualidade, dado à acirrada 

competitividade e imposições do mercado, a qualidade e a necessidade da 

informação gerencial se estende por todos os ramos da administração. 

Para que os administradores financeiros possam fazer previsões e tomar 

decisões úteis é necessário que profissionais de todas as áreas em cada empresa 

interajam com os procedimentos de finanças (GITMAN, 2002). 

A função da administração financeira pode ser descrita por meio de função 

na organização, de relação com a teoria econômica e das principais atividades do 

administrador financeiro. 



O conhecimento e o domínio das técnicas de apuração de custos são 

fundamentais para um gerenciamento eficiente e eficaz, visando à estabilidade de 

uma empresa. 

Todas as empresas devem conhecer administrar e controlar com muita 

propriedade os custos e despesas gerados para a produção e comercialização de 

produtos ou serviços. 

O planejamento financeiro não é utilizado só para diminuir o risco. Mas, é um 

processo para escolher quais riscos vale a pena assumir e quais são 

desnecessários, ou que não vale à pena assumir (BREALY; MYERS, 2002). 

O planejamento financeiro tem a ver com a realização de projeções de 

vendas, renda e ativos com base em diferentes estratégias de produção e de 

marketing, que vem seguida pela decisão de como se devem atender as 

necessidades financeiras já previstas. Nesse processo de planejamento financeiro, 

os gerentes também deveriam avaliar os planos para identificar as mudanças nas 

operações para que pudessem melhorar os resultados (WESTON; BRIGHAM, 

2000).  

A formação do preço de venda do produto ou serviço está ligada diretamente 

à apuração dos custos e das despesas que devem ser muito bem formatados pelo 

setor de contabilidade de custos da empresa. 

Diagnosticou-se que, nem todas as empresas lidam bem com as 

ferramentas para uma adequada decisão de preço, inclusive cita que um dos erros 

mais usuais é a ênfase exagerada orientada por custos, a falta de revisão constante 

para aproveitar oportunidades de mercado, a incoerência entre o preço e elementos 

compostos do marketing. Buscando entender como os custos são atribuídos ao 

objeto de custeio, levantando os custos diretos, indiretos, e a margem de lucro no 

processo de formação de preço, e vendas de passagens ou em eventos específicos 

(KOTLER, 2000).  

3. Objetivo  

O objetivo geral desse trabalho é identificar quais métodos são usados para 

a formação do preço das passagens. O objetivo da gestão de custos e formação de 

preços dentro de uma organização é proporcionar informações mais precisas sobre 



a composição dos custos de produtos e serviços e com esse método aprimorar e 

maximizar os resultados de uma forma positiva e rentável para a empresa. 

Há diversos fatores que fatores que dificultam a inserção do preço no 

produto, como a influência da concorrência, a classe econômica o qual a empresa 

atende a crise financeira o qual país encontra-se. 

O gestor terá que estar preparado para eventuais mudanças no mercado. 

O presente trabalho procura respostas para a seguinte questão de pesquisa: 

Como é feito o processo de gestão de custos e formação de preço para a 

venda de passagens dentro de uma pequena empresa de transporte e turismo. 

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes: 

 • Fundamentar teoricamente a formação do preço de venda de passagens.  

• Descrever métodos de gestão de preços de venda que podem ser 

utilizados pelos gestores das empresas.  

• Identificar os atributos necessários para formação de preço de venda nas 

micro e pequenas empresas.  

      O presente trabalho tem por finalidade abordar os quesitos de extrema 

importância para um bom controle de custos, pois, este tema influencia diretamente 

na saúde financeira da empresa. 

Este tema é de grande relevância, pois diante deste processo é determinado 

de que forma a empresa irá formar o preço do serviço ou produto para colocá-lo no 

mercado. 

A gestão de custos nada mais é que a administração financeira que auxilia o 

proprietário a controlar os custos gerados na produção de um serviço ou produto, 

assim facilitando a formação de preço para a geração dos lucros. 

Entre os pontos mais importantes encontra-se também o lucro, que nada 

mais é que qualquer vantagem, benefício (material, intelectual ou moral) que se 

pode tirar de alguma coisa.  

 

 



4. Metodologia  

Compreende-se que pesquisa é a busca de uma informação da qual não se 

tem nenhum conhecimento ou cujo conhecimento é limitado gerando assim dúvidas 

em quem o tem e seu objetivo é averiguação das informações disponíveis sobre o 

tema da pesquisa a fim de se gerar uma nova informação que é agregada como 

conhecimento sobre o tema. 

É o meio utilizado de se obter uma determinada informação seja esta vinda 

do interesse de um indivíduo como pessoa ou de um grupo ou comunidade 

específico. Sendo assim existem distintos tipos pesquisa que basicamente são 

classificadas por seu objetivo, podendo ser este objetivo direto ou indireto. 

O trabalho apresentará um estudo de caso que utilizará pesquisa qualitativa 

para obter informações de uma empresa de transporte de turismo. A pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental.  

Segundo Deslandes e Gomes (2010 p.21) 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ele se ocupa, 

nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

Nessa abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador 

com o ambiente e a situação que está sendo estudada. No trabalho intensivo de 

campo, os dados são coletados utilizando-se equipamentos como filmagens e 

gravadores ou, simplesmente, fazendo anotações num bloco de papel, caderno, 

celular. Para esses pesquisadores um fenômeno pode ser mais bem observado e 

compreendido no contexto em que ocorre. O pesquisador deverá desenvolver a 

habilidade de usar-se como instrumento mais confiável de observação, seleção, 

análise e interpretação dos dados coletados (SEVERINO, 2016). 

 



5. Desenvolvimento 

  Estudo de caso: caracterização da empresa 

Estudaremos a PME Brasil Tour ME, o qual os produtos são passagens 

rodoviárias. E trabalha em parceria com os fornecedores como postos de 

combustíveis, gráficas e borracheiros. 

A empresa Brasiltur surgiu em 2008 á partir da junção de capital de dois ex-

funcionários do ramo de transporte e turismo. 

Desde então, a empresa busca acompanhar o mercado tanto nas tendências 

quanto em inovação e tecnologia. 

É constituída por dois sócios, por cinco funcionários registrados e 10 

terceirizados. 

A frota e constituída, por oito ônibus. 

Realiza o transporte de ida e volta de passageiros para cidades do norte e 

nordeste. 

A mesma localizada na região do Campo Limpo, zona sul, SP. 

Uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) é um empreendimento com 

faturamento bruto anual entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões. 

Essa empresa pode ou não ser optante do Simples Nacional. Para fazer 

parte desse regime tributário, basta que não exerça uma atividade vedada pela LC 

123/2006. 

De maneira informal, além do faturamento, as empresas de pequeno porte 

também podem ser caracterizadas de acordo com a quantidade de funcionários. 

Para a indústria, são consideradas empresas de pequeno porte aquelas que 

têm até 99 colaboradores. Já para o comércio e serviços, o número de funcionários 

fica entre 10 a 49 funcionários. 

A empresa de pequeno porte é um negócio como qualquer outro, devendo 

cumprir obrigações fiscais e tributárias. 



Contudo, uma das suas principais características é fazer parte da Lei Geral 

das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituída em 2006 no Brasil. 

Essa Lei prevê um tratamento que favorece as microempresas e EPPs com 

alguns benefícios, incluindo a participação no Simples Nacional. 

O objetivo é incentivar a geração de emprego, a inclusão social e a 

distribuição de renda no país, fortalecendo a economia. 

 A Lei ainda prevê benefícios para as pequenas empresas, como a facilidade 

de acesso ao crédito e à justiça, a desburocratização e a simplificação, além do 

estímulo à exportação e à inovação. 

Além dos fatores acima, as empresas de pequeno porte costumam 

apresentar características organizacionais específicas. 

Esses aspectos não são regra e não se aplicam a todas as empresas de 

pequeno porte. Ainda assim, é comum notar pontos como: 

Centralização: 

Nas empresas de pequeno porte, é comum que o poder de decisão seja 

centralizado, ficando nas mãos do proprietário. 

Muitas vezes, esse poder depende até mesmo de questões relacionadas à 

família, já que muitas EPPs são empresas familiares. 

Estrutura enxuta: Normalmente, as empresas de pequeno porte apresentam 

estruturas simples, até pela necessidade de conter despesas. 

As contratações tendem a ocorrer de acordo com necessidades que surgem 

a partir das atividades do dia a dia. 

Identidade Física e Jurídica: Em muitas empresas de pequeno porte, o 

proprietário também é o dirigente e empreendedor. Com isso, as identidades física e 

jurídica podem se confundir, assim como as tarefas e responsabilidades. 

Hierarquia: A maior parte das EPPs apresenta uma hierarquia simples, com 

poucos níveis hierárquicos e alta concentração autoridade na gestão. 

Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil 



“Em dez anos, os valores da produção gerada pelos pequenos negócios 

saltaram de R$ 144 bilhões para R$ 599 bilhões.” SEBRAE.  

Brasília - Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as cerca de nove milhões de micro e 

pequenas empresas no País representam 27% do PIB, um resultado que vem 

crescendo nos últimos anos. Os dados inéditos são revelados pelo presidente do 

SEBRAE, Luiz Barretto. “O empreendedorismo vem crescendo muito no Brasil nos 

últimos anos e é fundamental que cresça não apenas a quantidade de empresas, 

mas a participação delas na economia”, afirma Barretto. 

Em 1985, o IBGE calculou em 21% a participação dos pequenos negócios 

no PIB brasileiro. Como não havia uma atualização desse indicador desde então, o 

SEBRAE contratou a Fundação Getúlio Vargas para avaliar a evolução das micro e 

pequenas empresas na economia brasileira, com a mesma metodologia utilizada 

anteriormente. Em 2001, o percentual cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27%. 

Em valores absolutos, a produção gerada pelas micro e pequenas empresas 

quadruplicou em dez anos, saltando de R$ 144 bilhões em 2001 para R$ 599 

bilhões em 2011, em valores da época. 

Os valores foram apurados até 2011 para manter a mesma forma de cálculo 

considerando os dados do IBGE disponíveis sobre os pequenos negócios. A 

apuração foi feita com a soma das riquezas geradas por empresas de todos os 

portes nos setores de Comércio, Indústria, Serviços e Agroindústria – exceto o setor 

público e as intermediações financeiras, uma vez que não há micro e pequenas 

empresas nestes setores. 

As micros e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no 

Comércio no Brasil, já que respondem por 53,4% do PIB deste setor. No PIB da 

Indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias 

empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da produção nacional 

(36,3%) têm origem nos pequenos negócios. 

“Os dados demonstram a importância de incentivar e qualificar os 

empreendimentos de menor porte, inclusive os Microempreendedores Individuais. 

Isoladamente, uma empresa representa pouco. Mas juntas, elas são decisivas para 



a economia”, considera Barretto, lembrando que os pequenos negócios também 

empregam 52% da mão de obra formal no País e respondem por 40% da massa 

salarial brasileira. 

Segundo ele, os principais motivos para o bom desempenho dos pequenos 

negócios na economia brasileira são a melhoria do ambiente de negócios (em 

especial após a criação do Supersimples que reduziu os impostos e unificou oito 

tributos em um único boleto), o aumento da escolaridade da população e a 

ampliação do mercado consumidor, com o crescimento da classe média. 

“Esses três fatores têm motivado o brasileiro a empreender por oportunidade 

e não mais por necessidade. Antes as pessoas abriam um negócio próprio quando 

não encontravam emprego. Hoje, de sete a cada 10 pessoas iniciam um 

empreendimento por identificar uma demanda no mercado, o que gera empresas 

mais planejadas e com melhores chances de crescer”, avalia o presidente do 

SEBRAE. 

Pequenos negócios na economia brasileira: 

27% do PIB 

52% dos empregos com carteira assinada 

40% dos salários pagos  

8,9 milhões de micro e pequenas empresas 

Em maio de 2016, o valor médio do faturamento mensal dos Pequenos 

Negócios foi de R$ 27,8 mil, o que representou aumento real de 0,4% sobre o mês 

anterior (descontada a inflação). Colaborou para esse resultado um dia a mais, se 

comparado ao mês anterior (maio deste ano teve 21 dias úteis, enquanto abril teve 

20 dias úteis). 

Administração Financeira 

Administração Financeira diz respeito às responsabilidades da empresa. 

Administradores financeiros administram, ativamente, as finanças de todos os tipos 

de empresas, financeiras ou não, privadas ou públicas, grandes ou pequenas, com 

ou sem fins lucrativos. Eles desempenham uma variedade de tarefas, tais como:  



a) orçamentos;  

b) previsões; 

c) financeiras;  

d) administração do caixa;  

e) administração do crédito;  

f) análise de investimentos;  

g) captação de fundos.  

Administração Financeira é uma atividade orientada por objetivos. As ações 

do administrador financeiro relativas à análise e ao planejamento financeiro, às 

decisões de investimento e às decisões de financiamentos devem ser tomadas 

visando-se ao cumprimento dos objetivos dos proprietários da empresa, seus 

acionistas. Logo, antes de qualquer coisa, deve-se entender qual é o objetivo da 

administração financeira, o qual irá gerar uma base concreta para a tomada e a 

avaliação de decisões financeiras. 

Segundo Chiavenato (2005, p.9): 

”É a área da administração que cuida dos recursos financeiros da empresa, 

[...] está preocupada com dois aspectos importantes dos recursos financeiros: a 

rentabilidade e a liquides. Isso significa que a Administração Financeira procura 

fazer com que os recursos financeiros sejam lucrativos e líquidos ao mesmo tempo. 

[...] Melhor retorno possível do investimento (rentabilidade ou lucratividade).” 

Custos: Conceito 

Desde a Revolução Industrial, a contabilidade de custos sofreu uma 

evolução considerável, devido à necessidade de realinhamento de seus objetivos e 

à expansão do campo de atuação. 

 A partir da I Guerra Mundial, com o incremento do processo produtivo, e 

consequente aumento da concorrência entre empresas e a escassez de recursos, 

surgiu à necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de planejamento e controle das 

empresas. Nesse sentido, as informações de custos, desde que devidamente 

apresentadas em relatórios, seriam um grande subsídio para o controle e 



planejamento empresarial. Diante de tal fato, a contabilidade de custos tornou-se, 

devido à grande gama de informações que a compõem, um grande sistema de 

informações gerenciais. 

O custo é o gasto econômico que representa a fabricação de um produto ou 

a prestação de um serviço. Ao estabelecer o custo de produção, é possível 

determinar o preço de venda ao público do bem em questão. 

O custo de um produto é composto pelo preço da matéria-prima, o preço da 

mão-de-obra direta usada na sua produção, o preço da mão-de-obra indireta usada 

para o funcionamento da empresa e o custo de amortização da maquinaria e dos 

edifícios.  

Muitos empresários costumam estabelecer os seus preços de venda com 

base nos preços da concorrência, sem antes determinar se estes chegam a cobrir os 

seus próprios custos. Por isso, negócios em grande quantidade não prosperam já 

que não obtêm a rentabilidade necessária para o seu funcionamento, o que reflete 

que o cálculo dos custos é indispensável para uma correta gestão empresarial.  

A análise dos custos empresariais permite conhecer o quê, onde, quando, 

em que medida, como e a que se sujeitou, o que possibilita uma melhor 

administração do futuro. 

Por outras palavras, o custo corresponde ao esforço econômico que se deve 

realizar para realizar um objetivo operativo (o pagamento de salários, a compra de 

materiais, a fabricação de um produto, a obtenção de fundos para o financiamento, a 

administração da empresa, etc.). Sempre que não é alcançado o objetivo visado, 

diz-se que uma empresa tem perdas/prejuízos.  

Houve duas divisões importantes na história da contabilidade de custo, o 

primeiro paradigma, que ocorre nas primeiras décadas do século XX até os anos 

quarenta, e o segundo paradigma que se estendeu dos anos quarentas até os anos 

oitenta.  

Formação de preço 

De acordo com Cogan (1999 p.125): 



“Como já bastante comentado e do conhecimento geral, os preços 

historicamente foram formados adicionando-se o lucro aos custos, ou como no atual 

paradigma num mundo que cada vez mais caminha para competição perfeita, o 

preço é determinado pelo mercado. Portanto, essas duas considerações básicas 

convivem ainda.” 

Preço é o valor agregado ao serviço e ou produto. 

O objetivo do preço é maximizar o retorno do capital investido. 

A formação de preço de serviços é em geral mais complexa do que a 

formação de preço de produtos, pois para se formar o preço de um serviço não há 

padronização. 

Por esse motivo existe muita dificuldade para a formação de preços com 

serviços como: incertezas sobre tempo de execução dos serviços prestados, 

desistência de clientes e inexistência de um valor significativo de investimentos. 

A solução mais usada pelas empresas é a adoção do conceito de custo de 

oportunidade dos principais recursos usados na prestação de serviços e o valor 

estimado do serviço para a empresa e que também supere o valor mínimo para 

cobrir todos os custos envolvidos. 

Há diversas estratégias que devem ser levadas em consideração na 

execução do preço: 

 Estratégias de preços distintos 

 Estratégias de preços competitivos  

 Estratégias de precificação por linhas de produtos 

 Estratégias de preços imagem e psicológica 

Mas com todas essas estratégias a ser analisadas para incluir o preço no 

produto é necessário usar o método baseados nos custos. E temos os seguintes 

métodos: 

 Custo pleno 

 Custo marginal 

 Retorno sobre o capital investido 



 Cálculo do mark up 

São esses estudos que possibilitam o proprietário aplicar o preço no serviço 

e ou produto fornecido de acordo com as despesas de  seu empreendimento, 

basear-se na concorrência nem sempre será uma boa alternativa de suprir o 

necessário para a sobrevivência da empresa no mercado, que está cada vez mais 

agressivo e concorrido.  

O empresário precisa conhecer muito bem suas finanças. 

 

6. Resultado 

Entrevistado: Elisangela 

Cargo: Diretora. 

P1: Quais critérios são usados pelo responsável da área de finanças para 

formação do preço da passagem? 

R1: Na empresa não tem uma pessoa responsável por esse setor, mas os 

critérios usados são baseados primeiro na necessidade da empresa em pagar as 

contas e colaboradores, depois na concorrência em fazer um preço mais atrativo. 

P2: 2-Quais fatores são levados em consideração na hora de formar o preço 

da passagem? 

R2: Os fatores levados em conta são as datas e preços comparados com o 

concorrente. 

P3: De quanto em quanto tempo é revisto ou reformulado o valor da 

passagem? E por quê? 

R3: O preço da passagem é revisado somente em datas comemorativas, 

porque é somente nessas datas onde a demanda aumenta. 

P4: É feito ou desenvolvido algum programa de fidelização, ou promoções 

para agregar valor ao seu produto? Se sim, quais? 

R4: Até o momento não temos nenhum programa de fidelização, mas em 

médio prazo é algo que a empresa pensa em fazer para agregar valor ao produto. 



P5: A empresa oferece alguma promoção, ou mesmo mais algum serviço, 

como hospedagem, ou convênios com hotéis? 

R5: Não possuímos. 

P6: Já ouviram falar em método de precificação?  

R6: Não. 

P7: Esses métodos de precificação, eles auxiliam na decisão dos preços 

aplicados, que analisam se o que está cobrado tem pagado as despesas e custos da 

empresa, vocês tem interesse que apresentemos pra você? 

R7: Não, agradecemos. Mas a forma como trabalhamos tem funcionado. 

7. Considerações Finais 

Portanto conclui-se que não há um controle sobre as despesas, custos e a 

formação de preço das passagens, não há critério seguro para justificar e aplicar os 

preços nos produtos oferecidos, não havendo veracidade se a receita da empresa 

tem sido o suficiente para pagamentos de despesas e custos. 

A preocupação para com os clientes deve ser visível, principalmente sobre 

os produtos e/ou serviços prestados com exigências em qualidade, o cliente procura 

algo que além de satisfazer suas necessidades supere suas expectativas, e não 

tenha uma cobrança abusiva. 

Diante do cenário da concorrência, é preocupante, pois não há informações 

se há semelhanças na saúde financeira das empresas o qual é a principal base de 

aplicação de preços para eles. 

Em tal caso haveria a necessidade de se usar o custeio ABC baseado em 

atividades, atribuindo os custos às atividades usadas nos recursos.  Esse custeio 

tem como objetivo focar nos recursos e as atividades como geradores de custos.  

Usando o mark up, para ter um direcionador de preços, pois o mark up dará 

um apontamento do valor que deverá ser cobrado. 

Não houve informações de números para que se pudesse ser feito uma 

demonstração dos cálculos, e assim apresentar um indicador de como ficaria os 

preços dos produtos oferecidos pela empresa estudada. 
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