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1.RESUMO 

 

 

O atual ambiente econômico promovido pelo mercado e a acirrada concorrência faz 

com que as empresas busquem ferramentas que as auxiliem a se manterem no 

mercado e a se tornarem mais competitivas. Os gestores buscam uma visão que lhes 

proporcione maior amplitude, tanto no que diz respeito ao conhecimento dos seus 

custos, bem como à formação do preço de venda. O presente trabalho tem por objetivo 

descrever o processo de gestão custos e formação de preço adotado pela a empresa 

Odontologia Carvalho CPM e como este processo contribui para a tomada de 

decisões. Para atingir esse objetivo, realizou-se um estudo de caso. Esta pesquisa 

caracteriza-se como descritiva e a abordagem é qualitativa. Os serviços de 

odontologia estão cada vez mais crescentes e com uma expectativa de maior 

crescimento do ramo ao longo dos anos, devido aos cuidados com a saúde bucal que 

se torna cada vez mais importante nos dias atuais. Empresas que atuam neste ramo 

devem ter um controle financeiro e de planejamento cada vez maior para que os 

preços estejam de acordo com o tipo de público que se trabalha. Conclui-se que com 

o auxílio a está a gestão de custo e formação de preço é essencial para uma boa 

gestão para que os preços estejam de acordo com aquilo que os clientes possam 

pagar pelos serviços.  

Palavras-chave: Contabilidade de Custos; Gestão de Custos; Formação do Preço de 

Venda. 

2. INTRODUÇÃO  

 Os profissionais da odontologia normalmente preocupam-se com o enfoque 

operacional deixando a parte administrativa e gerencial em segundo plano o que pode 

afetar a sustentabilidade financeira do consultório e prejudicando a sobrevivência.  

A falta de conhecimento administrativo chega a dificultar situações básicas como 

o cálculo dos honorários, pois, existe a dificuldade para saber o custo da hora clínica 

e consequentemente estabelecer o preço dos procedimentos envolvidos em um 

consultório/clinica. 

No cenário atual de alta concorrência entre empresas, a gestão custos e 

formação de preço no ramo de serviços odontológicos tem uma importância 

estratégica para o sucesso dos consultórios/clinicas. 



O preço é um dos elementos mais importantes na participação no mercado e na 

rentabilidade dos consultórios/clínica, o acirramento da concorrência, a perda de 

poder aquisitivo da população e as novas exigências dos consumidores e do mercado 

tornou-se fundamentais para a sobrevivência, possuir uma política consistente de 

preços De acordo com o SEBRAE/SP (2016) “o preço ideal de venda é aquele que 

cobre os custos do produto ou serviço e ainda proporciona o lucro desejado pela 

empresa”. 

3. OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral deste trabalho é descrever o processo de gestão custos e 

formação de preço adotado pela a empresa Odontologia Carvalho CPM, como este 

processo contribui para a tomada de decisões.  

3.1 Objetivos específicos 

• Verificar o que é o processo de gestão custos e formação de preço 

• Apresentar a influência do processo de formação de preço para tomada de 

decisão. 

• Analisar o processo de definição de preço adotado pela empresa Odontologia 

Carvalho CPM. 

• Apresentar os benefícios do processo de formação de preço.  

4. METODOLOGIA  

O estudo em questão se desenvolveu a partir de uma pesquisa qualitativa, 

pesquisa bibliográfica, exploratória, estudo de caso e entrevista. 

A pesquisa qualitativa é traduzida por aquilo que não pode ser mensurável, pois, 

a realidade e o sujeito são elementos indissociáveis. “É o que se aplica ao estudo da 

história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como 

vivem, constroem artefatos e a si mesmos, sentem e pensam” (MINAYO,2010, p. 57). 

De acordo com Moreira (2002, p.17) a pesquisa qualitativa, é aquela que trabalha 

predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada pelo 

pesquisador não é expressa em números, ou então os números e as conclusões neles 

baseadas representam um papel menor na análise. 

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por meio 

de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 

científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 



pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 

apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma importância que o 

pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, 

compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do 

trabalho até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação (BOCCATO, 2006, 

p. 266). 

De acordo com Rampazzo (2005, p. 53), a pesquisa bibliográfica explica um 

problema a partir de referências teóricas publicado (em livros, revistas etc.). Pode ser 

realizada independentemente, ou como parte de outros tipos de pesquisa.  

A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 

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

condições de manifestação desse objeto. Na verdade, ela é uma preparação para a 

pesquisa explicativa (SEVERINO, 2007, p. 123). 

O estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de fazer pesquisa em 

ciências sociais. Seu objetivo é projetar bons estudos de caso e coletar, apresentar e 

analisar os dados de forma imparcial (YIN, 2005, p.11).  

Os dados devem ser coletados e registrados com o necessário rigor e seguindo 

todos os procedimentos da pesquisa de campo.  Devem ser trabalhados, mediante 

análise rigorosa, e apresentados em relatórios qualificados (SEVERINO, 2007, p. 

121). 

O estudo de caso são necessárias atitudes como, fazer perguntas ser flexível e 

imparcial, bom ouvinte, adaptável (YIN, 2005, p. 81). 

A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada como sendo 

uma forma racional de conduta do pesquisador, previamente estabelecida, para dirigir 

com eficácia um conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa 

possível, com o mínimo de esforço de tempo (ROSA; ARNOLDI 2006, p. 17). 

Ribeiro (2008 p.141) trata a entrevista como: A técnica mais pertinente quando 

o pesquisador quer obter informações a respeito do seu objeto, que permitam 

conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que 

significa que se pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fontes 

para a interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores. 

Neste sentido o presente trabalho, realizará uma entrevista aberta, devido ao 

interesse em produzir um material e conhecimento mais profundo, para 



compreendermos as especificidades da gestão de custo e formação de preços da 

empresa Odontologia Carvalho CPM. 

4.1 Estudo de caso: Caracterização da empresa 

A ODONTOLOGIA CARVALHO S/S LTDA foi fundada em 15 de maio de 2012.  

Atende um público de classe social B e C, tudo o que o paciente precisa e 

procura em tratamento voltado a área da saúde bucal os profissionais tem a oferecer 

para os pacientes. 

A atividade principal é a atividade odontológica (tratamento dentário), a clínica 

odontológica está situada na Rua Dia Diniz, 50 - Parque Regina - São Paulo – SP, 

com horário de atendimento de segunda a sexta, das 08h00min às 19h00min e sábado 

das 08h00min às 13h00min. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Administração financeira 

Administração financeira é um campo de estudo teórico e prático que objetiva, 

essencialmente, assegurar um melhor e mais eficiente processo empresarial de 

captação e alocação de recursos de capital (ASSAF NETO, 2002, p. 33). 

Finança pode ser definida como a arte e a ciência da gestão do dinheiro. 

Praticamente todos os indivíduos e organizações estão envolvidos com atividades 

financeiras, pois, constantemente recebem, levantam, gastam e investem dinheiro 

(GITMAN, 2004, p. 4). 

Segundo este autor finanças se divide em duas grandes áreas: serviços 

financeiros e administração financeira. 

A primeira área segundo Gitman (2004, p. 5), “é aquela responsável pelo 

desenvolvimento e a entrega de serviços de assessoramento e produtos financeiros 

a indivíduos, empresas e órgãos governamentais”. 

Já a segunda área, a administração financeira, relaciona-se com as tarefas do 

administrador financeiro na empresa. O administrador financeiro deve gerir ativamente 

os assuntos financeiros de qualquer tipo de empresa, desempenhando funções como: 

planejamento, captação e análise de investimentos. 

Ross, Westerfield e Jordan (2002, p. 36) destacam que, as finanças são 

agrupadas em quatro áreas: Finanças Corporativas, Investimentos, Instituições 

Financeiras e Finanças Internacionais. Logo, as finanças empresariais dizem respeito 

aos recursos financeiros da empresa, abrangendo todas as áreas da mesma. 



5.4. Custo 

A Contabilidade de Custos, cuja função inicial era de fornecer elementos para 

avaliação de estoques e apuração de resultado, passou, nas últimas décadas, a 

prestar duas funções muito importantes na Contabilidade Gerencial: a utilização dos 

dados de custos para auxílio ao controle e para tomada de decisões (VICECONTI, 

NEVES, 2003, p.9). 

Segundo Martins (2006), a Contabilidade de Custos acabou por passar nessas 

últimas décadas, de mera auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para 

importante arma de controle e decisão gerencial, apesar de já ter criado técnicas e 

métodos específicos para tal missão, ainda não conseguiu explorar todo seu potencial, 

aos poucos, vêm criando novos sistemas como o ABC e o Custeio - Alvo que permitam 

melhor gerenciamento dos custos. 

O custo é o gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros 

bens ou serviços, são todos os gastos referentes à atividade de produção da empresa; 

para defini-los, basta saber o exato momento em que o produto está pronto para 

venda, até aí todos os gastos são custos; a partir desse momento, são despesas 

(VICECONTI; NEVES, 2003). 

Para Martins (2006) com o aumento de competitividade na maioria dos 

mercados, seja industrial, comerciais e serviços é relevante quando da tomada de 

decisões, o conhecimento dos custos para determinar se dado produto é rentável; ou 

não rentável, se é possível reduzi-lo, assim a contabilidade modernizada vem criando 

sistemas de informações de custos que podem ser armas para o controle e tomada 

de decisões gerenciais. 

Segundo Leone (2008, p.22), a contabilidade de custos age como um arquivo de 

dados e informações para as necessidades de tomada de decisão de todos os tipos, 

estando à disposição para formulação das principais políticas da organização. 

De acordo com Dubois (2008) para determinar os custos dos materiais e 

avaliação dos mesmos deve-se preocupar com o processo de determinação do custo 

do material adquirido e o custo do material entregue à produção. Segundo o mesmo 

autor existem dois métodos para a avaliação dos estoques: o contínuo e periódico.  

Segundo Francischini (2004), existe necessidade de realizar auditorias nos 

estoques para verificar se estão corretamente dimensionadas as informações do físico 

com as quantidades mostradas no sistema de estoque. 



Para Martins (2010), dentro de uma empresa, gerenciar o estoque pode ser uma 

tarefa complicada. O estoque é um item de grande importância, pois, uma vez que ele 

não esteja atualizado, o empresário pode perder vendas ou superlotar os 

almoxarifados. 

 

5.5. Formação de preço 

De acordo com o SEBRAE/MG, 2017preço de venda é um dos principais fatores 

que influenciam o cliente nas decisões de compra, pois, em mercados com grande 

número de concorrentes as empresas precisam ter certeza de que estão oferecendo 

a melhor oferta sem perder a lucratividade. 

Mas não só o preço é importante. Na compra de um produto ou serviço, o cliente 

verifica a qualidade, disponibilidade, a entrega e é bastante influenciado por anúncios 

e propagandas. Mediante a isso o preço deve ser compatível com as exigências do 

mercado, bem como o lucro que a empresa pretende obter e possuindo a garantia de 

sobrevivência no mercado. 

Segundo Santos (2010 p.180) em uma empresa o processo de formação de 

preço é realizado com base nos custos, estimativas de vendas e outras variáveis 

compostas na operação ou produção, estabelecendo o melhor preço de venda. 

Para Barreiro (2014, p.1) primeiro se calcula a margem de lucro que se deseja, 

sendo que o lucro é o que sobra das vendas, menos o custo dos produtos ou serviços, 

menos as despesas variáveis e menos as despesas fixas. O mesmo autor salienta 

ainda que o lucro se destina a remunerar o capital investido na empresa, é sempre 

desejável que esse valor seja entre 2% a 4% ao mês. 

Para se obter preço de venda ideal, é necessário identificar o custo total de 

aquisição da mercadoria utilizada, obter o valor dos impostos e despesas com venda 

e a margem de lucro desejada para formar o para formar o índice de mark-up e aplicar 

sobre o custo.   

Segundo Mendes (2009, p.127), “o Mark-up é uma das práticas mais comuns de 

política de preços”. 

Conforme Bruni e Famá (2004, p.340), para se chegar ao preço praticado, muitas 

vezes pode-se empregar o Mark-up, índice aplicado sobre os gastos de determinado 

bem ou serviço, permite a obtenção do preço de venda.  



Segundo Bruni e Famá (2004) o Mark-up pode ser calculado de duas distintas 

pelo multiplicador que mostra por quanto devem ser multiplicados os custos variáveis 

e o divisor mostra percentualmente o custo variável em relação ao preço de venda. 

5.5.1. Apuração da Margem de Contribuição 

A margem de contribuição é um dos indicadores econômico-financeiros mais 

importantes que a empresa utilizar e deve ser analisado regularmente. Conhecido 

como ganho bruto, a margem de contribuição representa o quanto o lucro da venda 

de cada produto contribuirá para a empresa cobrir todos os custos e despesas fixas, 

identifica a quantidade mínima de produtos que precisará vender. 

Martins (2006, p.178) relata que “Margem de contribuição é a diferença entre a 

receita e a soma de custos e despesas variáveis e que ela tem a grande virtude de 

tornar mais clara esta situação”. 

5.5.2. Ponto de Equilíbrio 

Segundo Bornia (2010, p. 58) o ponto de equilíbrio é o nível de vendas onde o 

lucro é nulo. É um dos indicadores que informa a gerência sobre o volume necessário 

de vendas em um determinado período para cobrir todos os custos fixos e variáveis. 

A análise do equilíbrio entre receitas de vendas e custos é muito importante 

como instrumento de decisão gerencial. O sucesso financeiro de qualquer 

empreendimento empresarial está condicionado à existência da melhor informação 

gerencial, Santos (2011, p.37). 

De acordo com Wernke (2001, p.50), “dependendo da necessidade da empresa 

ou gestor, o ponto de equilíbrio possibilita adaptação que suprem as informações 

gerenciais não possuídas”. 

5.5.3. Margem de Segurança Operacional 

Segundo Bruni e Famá (2004, p.262), A margem de segurança consiste na 

quantia ou índice das vendas que excedem o ponto de equilíbrio da empresa. 

Representa o quanto as vendas podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo, 

podendo ser expressa em quantidade, valor ou percentual. 

A margem de segurança indica a distância física em que a empresa está 

trabalhando em relação ao seu ponto de equilíbrio. 

Para Leone (2008, p. 433), relata “Quanto maior a margem de segurança, melhor para 

a empresa. A margem indica que a empresa terá capacidades para produzir maiores 

lucros totais. Um nível de ponto de equilíbrio muito perto do nível da capacidade 



máxima significa que a empresa terá menor caminho a percorrer no sentido de lucros 

maiores”. 

5.5.4. Uso de sistema para formação de preço 

Segundo Gonsales (2016, p. 28), é possível usar sistemas de gestão para o 

auxílio no processo de formação de preço. Além disso, é possível fazer inúmeras 

simulações de preços de venda, como por exemplo, inserindo o percentual de lucro 

que a empresa quer no lançamento do produto, e eventual diminuição do lucro quando 

for fazer promoções/liquidações. 

6. RESULTADOS 

A gestão de custos e formação de preço é analisada no presente estudo com o 

objetivo de identificar a importância da ferramenta no auxilio em tomada de decisão 

na empresa, foi realizada entrevista com o gestor responsável pela área financeira 

para melhor entendimento via questionário. 

Os serviços de odontologia estão cada vez mais crescentes e com uma 

expectativa de maior crescimento do ramo ao longo dos anos, devido aos cuidados 

com a saúde bucal que se torna cada vez mais importante nos dias atuais. Empresas 

que atuam neste ramo devem ter um controle financeiro e de planejamento cada vez 

maior para que os preços estejam de acordo com o tipo de público que se trabalha. 

Em uma empresa que presa pelo controle de preços, é essencial uma boa gestão 

das finanças para que estes estejam de acordo com o poder aquisitivo do público alvo. 

Quando questionado se a política de preços praticadas pela empresa está de acordo 

com as condições financeira dos clientes, os mesmos responderam que sim, pois, até 

o momento houve poucas reclamações ou sugestões na pratica de preços, sendo 

assim não alterando o preço atual praticado, o que na visão do Sebrae/MG (2013) é 

bom, pois, preço de venda é um dos principais fatores que influenciam o cliente nas 

decisões de compra. 

Não só o preço de venda do produto ou serviço é importante, como também a 

qualidade, disponibilidade e entrega, os consumidores são bastante influenciados por 

anúncios e propagandas, quando questionados a respeito da divulgação da empresa, 

os gestores relataram que, a divulgação é feita através de banner, site da empresa e 

panfletos. Martins (2010, p. 218) diz que sem dúvida é necessário conhecer o custo 

do produto; porém essa informação, por si só, embora seja necessária, não é 

suficiente. Além do custo, é preciso saber o grau de elasticidade da demanda, os 



preços de produtos dos concorrentes, os preços de produtos substitutos, a estratégia 

de marketing da empresa etc.; e tudo isso depende também do tipo de mercado em 

que a empresa atua .A utilização dos dados de custos para auxílio ao controle e para 

tomada de decisões financeiras é um fator importante para a empresa, quando 

questionado o gestor a respeito do controle de custo o mesmo respondeu que não se 

tem um controle total dos custos para a tomada de decisão, o que é errado do ponto 

de vista de Martins (2006), pois, com o aumento de competitividade na maioria dos 

mercados, seja industrial, comerciais e serviços é relevante quando da tomada de 

decisões, o conhecimento dos custos para determinar se dado produto é rentável, ou 

não rentável, se é possível reduzi-lo, assim a contabilidade modernizada vem criando 

sistemas de informações de custos que podem ser armas para o controle e tomada 

de decisões gerenciais. 

Com a tecnologia oferecida no mercado é possível fazer controle de custos 

através de sistemas integrados ERP, para o auxílio na formação de preço e toma de 

decisão, quando questionado se a empresa usa algum sistema para controle dos 

custos e na elaboração do preço de venda, o gestor respondeu que não tem controle 

sobre os custos através de sistemas, somente um controle básico em planilhas, o que 

vem a ser uma desvantagem na visão de Gonsales (2016), pois, as empresas que 

controlam os custos através de sistemas integrado de gestão ERP tem a vantagem 

de ter a facilidade em controlar todos os custos e formar o preço de venda do produto 

ou serviço, além de poder simular preços de vendas tendo a visão se é possível 

aumentar ou diminuir o preço. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo buscou-se saber qual é a relevância atribuída às informações 

contábeis no gerenciamento dessas empresas e também no suporte à tomada de 

decisões e se esses serviços garantem um suporte adequado ao processo decisório. 

Observou-se que as Micros e Pequenas Empresas são necessárias para a economia 

do país, pois, emprega e apresentam melhores condições de adequação ao ambiente. 

A taxa de mortalidade dessas empresas vem caindo com o passar dos anos. Muitas 

vezes o fechamento dessas empresas ocorre por falta de uma administração 

especializada. A informação contábil é importante na tomada de decisão empresarial, 

porém muitos usuários não conseguem compreende-la e com isso as decisões são 

tomadas com base na intuição e experiência do gestor, e não de uma análise 

pormenorizada das informações financeiras e mercadológicas.  



Um dos principais fatores que influenciam o cliente em decisões de compra é o preço, 

pois, em mercados com grande número de concorrentes as empresas precisam ter 

certeza de que estão oferecendo a melhor oferta sem perder a lucratividade.  

O processo de formação de preço é realizado com base nos custos, estimativas de 

vendas e outras variáveis compostas na operação ou produção. 
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