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1. RESUMO 

Diante o desafio e carência da precificação da prestação de serviços contábeis, 

onde a maioria dos escritórios não utiliza da correlação dos custos e despesas para 

a elaboração do preço, este estudo teve como objetivo precificar os honorários 

contábeis, aplicando a gestão de custos e horas dedicadas à prestação de serviços, 

de forma a elaborar um plano de precificação justa e rentável. A metodologia 

utilizada foi estudo de caso, com a análise e interpretação qualitativa, coleta de 

dados através de entrevistas e questionário. De posse dos dados foi feita análise e 

tabulação de forma a levantar os custos e as despesas, para após aplicar a fórmula 

do Mark-up. Assim foi possível a verificação da correta precificação, bem como 

efetuar a confrontação dos valores resultantes com o valor atual cobrado pelo 

escritório contábil a seus clientes. Os resultados encontrados demonstram que a 

empresa objeto de estudo trabalha com preço abaixo do esperado e ao aplicar a 

nova precificação torna-se mais competitiva e atrativa no mercado, atingindo a 

margem esperada. O desenvolvimento deste estudo possibilitou formar uma 

precificação que atendesse a demanda dos custos e ainda a melhora na obtenção 

de lucro para a entidade.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Contabilidade é uma atividade que demanda tempo para análise, por se tratar de um 

trabalho minucioso das áreas fiscal, tributária, contábil e trabalhista de uma 

organização. Justifica-se esta pesquisa pela dificuldade encontrada pelos 

contadores em formarem o preço de venda do serviço contábil e a existência de 

concorrentes que cobram preços irrisórios. Apesar de a concorrência ser acirrada, 

há de se ter maior valorização da profissão que, por sua vez, envolve conhecimento 

e análise profunda de cada cliente e o estudo da concorrência para iniciar a projeção 

de honorários. Em consequência disto é relevante e oportuno viabilizar um estudo 

que busque uma forma de precificação saudável para os escritórios de 

contabilidade, sendo ao mesmo tempo justa e compatível com o mercado. Torna-se 

relevante também aos acadêmicos de ciências contábeis, que tem o intuito de 

montar seu próprio escritório. 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal do estudo é verificar quais são os custos de um escritório de 

contabilidade e como estes custos exercem influência na formação de preços por 

horas trabalhadas. Para a consecução do objetivo principal serão determinados 

tanto os custos como os preços dos honorários. A partir de então comparar a forma 

de precificação aplicada pelo escritório estudado com o sistema de apuração dos 

custos e precificação por Mark-up e tempo gasto por hora.  

 

4. METODOLOGIA 

Foram utilizados os seguintes tipos de pesquisa: quanto aos fins, pesquisa 

exploratória, quanto aos meios, pesquisa bibliográfica e realização de estudo de 

caso, pois consistiu em coleta direta das informações no local do fato. O objeto de 

estudo desta pesquisa foi um escritório de contabilidade, situado no município de 

Vila Velha, no estado Espírito Santo, que atualmente possui 06 colaboradores e está 

enquadrada na tributação do Simples Nacional, denominada neste estudo como 

Empresa X. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa se desenvolveu em duas etapas, sendo a primeira a identificação e 

seleção de material bibliográfico pertinente, através de leitura e fichamento em 

formato digital do material selecionado com identificação das obras, dos autores e 

de suas ideias centrais. Na segunda etapa foram realizadas visitas ao escritório 

contábil, objeto de estudo desta pesquisa, para levantamento dos custos e das 

horas despendidas por cada colaborador no atendimento a cada cliente e a forma 

como se aloca os custos na formação do preço de venda. A coleta dos dados foi 

realizada mediante entrevista realizada com o proprietário do escritório, buscando 

descrever o método de formação de preço custo/hora aplicado por ele para 

encontrar o preço dos seus serviços contábeis prestados. Os dados foram 

transcritos em planilhas, tabulados e analisados por meio comparativo, de forma a 

demonstrar o custo/hora para se formar o preço de um honorário justo e rentável. 

 



 

 

 

6.  RESULTADOS  

Atualmente o escritório contábil, objeto deste estudo possui 43 clientes ativos, sendo 

20 empresas no Simples Nacional com menos de 10 funcionários, 13 empresas no 

Simples Nacional com mais de 10 funcionários, 7 empresas no Lucro Presumido 

com menos de 10 funcionários e 3 no Lucro Presumido com mais de 10 

funcionários.  

O escritório utiliza para apuração dos custos fixos a folha de pagamento e gastos 

diversos, como a manutenção do software que utiliza e ainda o valor do contrato fixo 

com prestadores de serviços em tecnologia. E para a precificação toma como base 

os valores utilizados pela concorrência, onde se depara com clientes que se negam 

a pagar o valor ofertado, e para cativá-los termina por equiparar os honorários com o 

da concorrência. 

Para apurar os custos foi necessário levantar o valor de cada funcionário de forma 

em que se agregue salários, encargos sociais e benefícios, aplicando logo em 

seguida o custo por hora de cada colaborador utilizando o fator de 220 horas 

mensais. Foram disponibilizadas pela Empresa X as informações do período de 

fevereiro de 2018. 

 Quadro 1 CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO 

 
 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Ao levantar o custo com a folha de pagamento, é possível apurar as provisões com 

férias, 1/3 de férias, 13º salário e os encargos sociais de cada evento praticado para 

apuração dos custos de mão de obra. Chegou-se ao valor de R$ 3.058,32 para os 

encarregados de departamentos (fiscal, pessoal e contábil), R$ 1.617,01 para a mão 

de obra dos departamentos fiscal e de registro e por fim o valor de R$ 1.365,52 para 

a mão de obra do setor auxiliar. 



 

 

 

Além dos custos com mão de obra a empresa utiliza-se dos custos fixos, como 

gastos com software no valor de R$ 560,00, manutenções diversas no valor de R$ 

200,00 e um suporte em tecnologia da informação no valor de R$ 210,00. Valores 

levantados no mês de fevereiro de 2018.  

Após o levantamento do custo com a mão de obra e os custos fixos, a empresa 

efetua o rateio dos custos individualizados por departamento e quantidade de 

empresas, encontrando assim a participação do custo salarial de R$ 13.774,48. Em 

seguida, apura-se o rateio dos custos fixos dividindo o total do custo com mão de 

obra individual pela participação de custo salarial de forma em que se encontra a 

participação de cada setor. Após este procedimento adiciona-se o total dos custos 

salariais mais os encargos com os custos fixos, perfazendo um custo total de R$ 

14.744,48 e R$ 342,89 de custo individualizado.  

A Empresa X utiliza a precificação de acordo com o que o mercado quer pagar, se 

mantendo no nível de seus concorrentes. Para formar a sua precificação a Empresa 

X utiliza como base primordial o salário mínimo, onde, para elaborar o preço das 

empresas do Simples Nacional com até 10 funcionários, utiliza meio salário mínimo 

(R$477,00) e aplica o percentual de 20%, obtendo assim o valor de R$ 572,40. Para 

as empresas do Simples Nacional com mais de 10 funcionários utiliza do valor de R$ 

572,40 aplicando o percentual aproximado de 30%, obtendo o valor de R$ 744,12.  

Já as empresas optantes pelo Lucro Presumido com até 10 funcionários toma o 

salário mínimo (R$954,00) aplicando o percentual aproximado de 20%, perfazendo o 

valor de R$ 1.144,80. Para as empresas do Lucro Presumido com mais de 10 

funcionários utiliza o valor principal de R$1.144,80 aplicando o percentual de 50%, 

perfazendo R$ 1.717,20.  

Com as informações disponibilizadas pela empresa, foi elaborada uma 

demonstração de resultado projetada com intuito de verificar a obtenção de lucro. 

Para tanto foi utilizada a receita de R$34.286,76, deduzida dos impostos de R$ 

3.157,81, perfazendo uma Receita Liquida de R$ 31.128,95, e em seguida a 

dedução dos custos fixos de R$ 14.744,48 e as despesas fixas e variáveis de R$ 

9.508,77, onde se observou que a empresa operou com lucro de R$ 6.875,70, no 

período de fevereiro de 2018.   



 

 

 

Compreende-se que para a formação do preço de venda necessita-se apurar os 

custos despendidos com a mão de obra por hora. É importante ressaltar que devem 

ser apuradas as horas efetivamente gastas para a prestação de cada serviço. 

Para conhecer o verdadeiro custo dos serviços, inicialmente carece o levantamento 

da jornada média mensal de trabalho praticada. Na empresa estudada a jornada de 

trabalho é de 220 horas mensais. Sucessivamente foi necessária a apuração dos 

dias ociosos como feriados, ausências justificadas, férias e desperdícios. 

                               Quadro 2: CÁLCULO HORAS DESPENDIDAS 

 
                         Fonte: Elaboração pelas Autoras  

Após a apuração das horas despendidas chegou-se ao total de 143 horas e 88 

minutos mensais trabalhados. Ressalta-se que o custo é apurado por hora dedicada 

de cada colaborador, conforme modelo destacado por SILVA, 2012 p. 28. 

Para se chegar ao custo por hora utiliza-se da planilha de salários e encargos, 

dividindo pelas horas efetivamente trabalhadas no mês, chegando assim no custo 

por hora no valor de R$ 15,96. 

Obtendo as informações dos custos com mão de obra consegue-se ratear os custos 

fixos não alocados anteriormente, onde será encontrado o custo total de R$ 

14.744,48 a ser utilizado para formar o preço a ser aplicado. 

Sobre as despesas variáveis, que são aquelas que existem esporadicamente, mas 

que são necessárias ao funcionamento da empresa, as informações do mês de 

fevereiro de 2018 foram: treinamento de pessoal R$ 800,00, material de escritório 

R$ 750,00 e despesas gerais R$ 1.560,00, perfazendo o valor total de R$ 3.110,00. 

Já as despesas fixas, que são gastos existentes independentemente do volume da 

prestação de serviço da empresa, no mesmo mês, foram: energia elétrica R$ 

380,00, telefone R$ 172,97, retirada pró-labore 5.645,8 e tarifas bancárias R$ 



 

 

 

200,00, chegando ao valor total de R$ 6.398,77. Sendo assim, o total das despesas 

despendidas pelo escritório estudado foi de R$ 9.508,77. 

Denotado todos os custos e despesas, se deve averiguar em qual faixa do Anexo III 

do Simples Nacional a empresa esta enquadrada. Para tanto se deve apurar o 

faturamento dos últimos doze meses, verificando assim em qual faixa a empresa 

estudada se enquadra. Assim aplica-se a alíquota referente à faixa apurada, 

encontrando a base bruta, que será deduzida pelo valor estipulado pela tabela, 

verificando assim a base liquida que deverá ser dívida pelo faturamento bruto dos 

últimos doze meses. Encontra-se assim a alíquota efetiva a ser utilizada no mês 

apurado. Na empresa estudada, foi encontrada a alíquota efetiva de 9,21%, para o 

mês de fevereiro de 2018. 

Estabelecidas as variáveis impostas para a formação do preço será aplicada a 

margem de lucro liquida desejada. Na empresa estudada é desejada a margem de 

40%. Utilizando a metodologia de Dubois, et al., 2009 p. 228, calcula-se o Mark-up, 

encontrando assim a margem a ser aplicada na formação de preço. 

Para tanto, soma-se a alíquota do imposto (9,21%) com a margem almejada pela 

empresa (40%) e o percentual referente as despesa administrativas (27,73%), 

perfazendo o percentual total 76,94%. Logo se aplica a equação MKD = (PV-CTV) 

/100, onde PV é o preço da venda, considerado como 100% e CTV é o custo total de 

venda. 

Aplicando o Mark-up encontrado sobre o custo total informado anteriormente (R$ 

14.744,48) tem-se o preço total de R$ 63.939,64, ou seja, a receita almeja pela 

empresa X. 

A melhor forma de se obter uma precificação justa e rentável é através do preço por 

hora, ou seja, encontrar o valor da hora e aplicar o tempo gasto para a elaboração 

do serviço para cada tipo de empresa. Para tanto é necessário o levantamento do 

valor da hora disponível, onde foi utilizado o valor total do preço de venda, dividindo 

pelas horas disponíveis 863,28 horas apuradas anteriormente, onde encontra-se o 

valor de R$ 74,07 por hora trabalhada. 

Para a correta precificação da prestação de serviços contábeis, o gestor deve 

conhecer o fluxo de atividades de forma a que seja possível determinarem as horas 



 

 

 

dependidas para cada cliente. A Empresa X, para atender todas as obrigações das 

empresas necessita despender horas, conforme se verifica no quadro abaixo, onde 

se consegue obter o valor de honorário a ser cobrado. 

Quadro 3: FORMAÇÃO DO PREÇO POR HORA 

 

Fonte: Elaborado pelas Autoras 

A Empresa X cobra atualmente pela prestação de serviços contábeis para empresas 

no Simples Nacional com até 10 funcionários o valor de R$ 572,40 acarretando 

assim uma defasagem de 46,22%. Para empresas do Simples Nacional com mais 

de 10 funcionários cobra o valor de R$ 744,12 sendo 38,35% abaixo da nova 

precificação. Enquanto as empresas de Lucro Presumido com até 10 funcionários 

cobra atualmente R$ 1.144,80 e se encontra com defasagem de 17,75%. As de 

Lucro Presumido com mais de 10 funcionários, hoje são aplicados honorários no 

valor de R$ 1.717, 20, sendo superior 12,87% ao valor de precificação por hora 

trabalhada.  

Sendo assim para chegar à margem de lucro desejada é aconselhável a revisão e 

aplicação dos honorários praticados perante aos clientes, e ainda poder optar em 

trabalhar com as duas linhas de cobrança, tendo em vista que os antigos clientes, 

podem negar a nova precificação, correndo o risco de perdê-los, sendo assim viável 

a aplicação dos novos honorários para novos clientes.   

Após encontrar o novo valor a ser aplicado, foi projetada uma demonstração de 

resultado, onde foi verificado que a forma de cobrança da Empresa X, apesar de 

apresentar superávit, apresenta uma defasagem de -164%, conforme se pode 

verificar no quadro 4. 



 

 

 

         Quadro 4: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO: PROJETADA DO MÊS 02/2018 

 
         Fonte: Elaboração pelas Autoras 

Observou-se que o resultado obtido através do método estudado para calcular o 

preço de serviço do escritório de contabilidade é satisfatório, mostrando que o 

contador, mesmo após as alterações no cenário contábil, e com o aumento das 

obrigações, pode possuir uma gestão financeiramente saudável. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo precificar os honorários contábeis, aplicando a 

gestão de custos, verificando assim, se a precificação atinge a meta de lucro 

desejado pela empresa estudada. Para tanto foram utilizadas a margem líquida 

desejada, os custos fixos e as horas despendidas para a prestação de serviços 

contábeis, e assim formar o preço do serviço. 

A Empresa X trabalha com empresas do Simples Nacional e Lucro Presumido, 

sendo que a precificação é qualificada de acordo com a quantidade de funcionários, 

especificando-os de clientes com menos de 10 funcionários e clientes com mais de 

10 funcionários, aplicando valores utilizados pelos concorrentes, obtendo assim o 

valor de honorário desejado de acordo com a necessidade da empresa. 

Após os cálculos deste estudo sobre a precificação concluiu-se que a empresa 

estudada aplica valores abaixo do preço projetado através da técnica de mark-up, e 

ao encontrar o preço hora, foram encontrados valores de honorários que deveriam 

ser utilizados pela Empresa X.  

Diante desta situação, a gestão do escritório de contabilidade, precisa rever 

inevitavelmente a sua formação de cobrança para, além de atuar no mercado com 

preços justos, manter a continuidade da empresa com uma administração 



 

 

 

financeiramente saudável. Isso mostra o quanto é importante a elaboração correta 

da precificação dos honorários contábeis objetivando a continuidade e crescimento 

no mercado competitivo. É de suma importância destacar que em qualquer negócio 

o que define o preço é o mercado consumidor através da concorrência, mas é 

preciso atentar aos custos e a uma correta precificação, evitando os prejuízos 

inesperados. 

A precificação dos honorários justa e compatível com as necessidades da empresa 

é possível, mediante do estudo das rotinas dos escritórios e dos tomadores de 

serviços contábeis pelo gestor, de modo a se adaptar ao plano de negócio que seja 

justo e satisfatório tanto para empresa como para o cliente. O valor justo nada mais 

é do que o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, 

entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si. Esse 

estudo está voltado principalmente àqueles escritórios que estão iniciando no 

mercado, pois começar com a aplicação do método com poucos clientes, vai 

tornando o processo mais fácil à medida que a produção de informações contábeis 

aumenta. 

Verificando a importância do assunto torna-se necessário o desenvolvimento de 

novas pesquisas, com a mesma temática, se utilizando de novos objetivos e 

métodos de precificação. Sendo assim, os seguintes temas são propostos para 

novas pesquisas: (1) Como a correta precificação dos honorários contábeis, podem 

influenciar na obtenção de lucro? (2) Como calcular honorários de forma 

estratégica? (3) Como devem ser cobrados os honorários, sendo justo e rentável?  
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