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Resumo:
Com o objetivo de analisar a relevância dos custos em relação à formação do preço de venda em uma
lanchonete, a presente pesquisa classifica-se metodologicamente quanto aos objetivos, como
descritiva; quanto aos procedimentos como bibliográfica, documental estudo de caso. Quanto à
abordagem do problema caracteriza-se como qualitativa e quantitativa. Para realização da pesquisa
foram coletados dados relativos aos custos, tempos de processamento e receitas relativas aos produtos
comercializados por uma lanchonete. Utilizou-se a técnica da Curva ABC dos produtos a fim de
identificar os produtos que apresentavam maior representatividade na receita para, então, compor o
conjunto de produtos analisados. O período da análise foi de quatro meses (dez-fev/2017 e abril/2017)
e os resultados encontrados mostram que os preços praticados não atendem as expectativas de margem
de lucro bruto esperadas pelo gestor. A pesquisa aponta para a relevância dos estudos relacionados a
custos e preços como forma de análise da mensuração dos resultados da atividade, bem como
planejamento financeiro e econômico
Palavras chave: Preço de Venda, Custos, Curva ABC

Sales price formation based on the cost of the product: a study
applied in a cafeteria.

Abstract:
With the objective of analyzing the relevance of costs in relation to the formation of the sale price in a
snack bar, the present research is classified methodologically as to the objectives, as descriptive; As
for procedures such as bibliographic, documentary case study. The approach to the problem is
characterized as qualitative and quantitative. For the accomplishment of the research were collected
data related to costs, processing times and revenues related to the products marketed by a snack bar.
The ABC curve of the products was used in order to identify the products that had the greatest
representativeness in the recipe and then to compose the set of products analyzed. The period of
analysis was four months (Dec-Feb / 2017 and April / 2017) and the results show that the prices
practiced do not meet the expectation of the gross profit margin expected by the manager. The
research points to the relevance of studies related to costs and prices as a way of analyzing the
measurement of the results of the activity, as well as financial and economic planning
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1 Introdução
Os estabelecimentos que prestam serviços no ramo alimentício têm crescido de forma
expressiva nos últimos anos no Brasil, principalmente aqueles que possuem o diferencial de
servir os fast-food, que são lanches práticos e preparados em um menor intervalo de tempo.
Segundo pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes,
aproximadamente 74% dos brasileiros tem preferência pelos lanches fast-foods deixando em
segundo plano os alimentos de restaurantes tradicionais. (ABRASEL, 2011).
Outra pesquisa mais recente feita pela Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação
confirma este contínuo crescimento da alimentação fora de casa, com crescimento de 29%
entre 2004 e 2014. (ABIA, 2015). A Central Mailing List (2012) por meio de uma pesquisa
evidenciou a composição do setor alimentício no Brasil, considerando estabelecimentos como
lanchonetes, restaurantes, bares e cantinas, o resultado apontou que as lanchonetes são
responsáveis por mais da metade do total dos estabelecimentos alimentícios analisados na
pesquisa correspondendo a 55%, os restaurantes por sua vez representam 30%, seguidos dos
bares que totalizam 14% do total, as cantinas somam um percentual irrelevante de 1%. Um
dos motivos apontados para justificar a quantidade maior de lanchonetes no país é o seu
custo-benefício que é inferior ao restante dos estabelecimentos presentes na pesquisa.
Devido a grande demanda por este tipo de serviço, muitos empreendedores vislumbram como
uma oportunidade de abrirem seu próprio negócio, fazendo com que muitos estabelecimentos
surjam e com isso aumente cada vez mais a concorrência. Exige-se então, bom planejamento
e uma constante adaptação destas empresas para que se mantenham competitivas e alcancem
um resultado esperado almejando sua continuidade.
Quanto às condições que o mercado se encontra atualmente Megliorini (2012) relata que
devido a veloz revolução tecnológica que se iniciou no século XX, e a densa competitividade
e concorrência existente, as empresas se encontram obrigadas a reverem suas estratégias
constantemente e também a investirem cada vez mais na gestão de custos. Para Dubois, Kulpa
e Souza (2006) o principal motivo desse ambiente competitivo é a globalização dos mercados,
e sugerem que para as empresas sobreviverem em meio a esta concorrência é preciso que
promovam mudanças rápidas e ao mesmo tempo eficazes.
Uma das possíveis adaptações faz parte do escopo deste estudo, que pretende utilizar
informações gerenciais voltadas aos custos para mensurar o custo de determinados produtos e
assim assegurar que os preços de venda sejam formados de maneira mais adequada tomando
como base dados confiáveis podendo reduzir possíveis erros ao elaborar o preço de venda e
por consequência obter melhores resultados.
Wernke (2011) relata que devido à alta concorrência aliada à necessidade de reduzir a
margem de lucro, a determinação dos preços de venda é cada vez mais importante para a
sobrevivência e crescimento das empresas considerando que o fator preço é determinante na
decisão de compra dos clientes.
A forte concorrência e as mudanças constantes de mercado são fatores que dificultam a
entrada e principalmente a continuidade de novos atores no mercado dos negócios, por tanto
muitas empresas acabam fechando precocemente. Corrobora para este cenário a falta de um
planejamento estratégico aplicado corretamente acompanhado de informações geradas por
meio de ferramentas gerenciais que auxiliem nas decisões dos gestores, otimizando e
potencializando seus resultados.
A gestão de custos possui grande relevância quando se trata da avaliação dos estoques,
mensuração dos custos e suporte para tomada de decisões. Scharf, Borgert e Richartz (2011)
defendem e afirmam que as informações geradas na contabilidade de custos estão diretamente

ligadas e possuem fundamental relevância nas tomadas de decisão.
Contíguo ao controle de custos está o planejamento que é outro fator importante para o
sucesso das empresas, Otavia et al. (2012), resaltam que um planejamento econômicofinanceiro é essencial para conseguir gerenciar os negócios. Os gestores precisam implantar
este planejamento e controle com organização, podendo se utilizar de uma ferramenta auxiliar
que é o levantamento dos custos. Fica clara a importância e a relação direta que o
planejamento tem com as ferramentas da contabilidade, ambas são necessárias para que as
empresas se adaptem às mudanças e alcancem bons resultados.
O setor alimentício no Brasil vem de um constante crescimento, resultando em um aumento
na concorrência de mercado, novos critérios para competir surgem a todo o momento
exigindo cada vez mais das empresas e seus gestores. Todas as praticas e esforços realizados
para melhorar os resultados da empresa são de extrema importância para a continuidade das
mesmas.
A formação do preço de venda é a interrogativa central que o estudo deseja tratar, uma vez
que este estabelecimento do ramo alimentício comercializa produtos que são revendidos mas
também possui produtos que são fabricados internamente, porém não possui um controle
satisfatório ao mensurar seus respectivos custos.
Para Czesnat, Quintas e Scarpan (2009), a empresa deve definir seu preço de venda
considerando fatores internos e externos, todavia a forma de análise e o preço final que será
fixado a cada produto variam muito, devendo considerar as particularidades de cada empresa
e os objetivos que ela possui no mercado que esta atuando. Bruni (2006) no que se refere à
formação do preço de venda, diz que esta é uma das decisões mais importantes, e que possui
grande relevância no resultado da empresa, e completa que um negócio pode sofrer diversos
prejuízos e até mesmo se extinguir caso o preço seja elaborado de forma errada.
Foram utilizados dados ex-post-factos, coletados por conveniência e acessibilidade, relativos
a períodos passados, ou seja, já incorridos, todavia ressalta-se que a técnica pode ser aplicada
em dados atuais, justifica-se tal decisão em virtude da necessidade de testar a técnica, visando
comparação aos resultados de forma agrupada e, ao mesmo tempo analítica.
O estabelecimento em análise não possui uma gestão voltada para os custos, com isso não se
torna possível verificar todos esses fatores que envolvem a formação do preço de venda,
fazendo com que acabem fixando seu preço utilizando métodos informais ou levando em
consideração o preço praticado por concorrentes locais. Buscando minimizar esta definição de
preços e oferecer uma melhor gestão nos custos da organização, este estudo vislumbra o
seguinte problema de pesquisa: Qual a relevância dos custos em relação à formação do
preço de venda em uma empresa do ramo alimentício?
2 Fundamentação Teórica
Nesta seção são apresentados os conceitos teóricos que fundamentam a pesquisa e versam
sobre custos, preços de venda e curva ABC.
2.1 Custos
Siqueira e Sornberger (2003) relacionam o aumento da competitividade no mercado à grande
procura dos administradores por informações que os auxiliem no planejamento, controle e
tomadas de decisões relacionadas aos negócios. A contabilidade de custos vem se tornando
cada vez mais relevante para as organizações, pois fornece informações voltadas ao
gerenciamento dos custos que são imprescindíveis para que as empresas mantenham sua
continuidade. Martins (2009) define que a contabilidade de custos tem como principais

funções auxiliar no controle fornecendo dados para formular padrões, orçamentos e outros
tipos de previsões, e também dar suporte as decisões gerando informações para introduzir ou
cortar produtos, elaborar preço de venda, e também optar por comprar ou produzir
determinados produtos.
Para Machado et al (2012, p.2) “Essa necessidade de medir os custos para determinar o valor
do lucro, surge principalmente após a revolução industrial quando deixaram de existir
somente as trocas de mercadorias, avaliadas apenas pelo valor de aquisição”.
Se tratando de custos, Bornia (2009, p.17) conceitua da seguinte forma: “é o valor dos
insumos (bens e serviços) utilizados pela empresa. Portanto, os custos gerenciais englobam os
custos de fabricação e as despesas”. Martins (2009, p.24) complementa que “O custo é
também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo, no momento da utilização
dos fatores de produção (bens e serviços), para a fabricação de um produto ou execução de
um serviço”.
Entende-se por custo direto todos aqueles que são utilizados diretamente na produção do bem
ou serviço, e que são facilmente identificados. “Podem ser diretamente apropriados aos
produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilogramas de materiais consumidos,
embalagens utilizadas, horas de mão de obra utilizadas e até quantidade de força consumida)”,
(MARTINS, 2009, p.48). Ainda para Ribeiro (2013, p.25), “compreendem os gasto com
materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação aplicados diretamente na fabricação dos
produtos”.
Por outro lado os custos indiretos apresentam uma dificuldade para serem atribuídos aos
produtos, necessitando o uso de um critério de rateio. Para VanDerbeck e Nagy (2001, p.23)
os custos indiretos de fabricação, “incluem todos os custos relacionados à fabricação de um
produto exceto materiais diretos e mão de obra direta”. Leone e Leone (2010, p.35) afirmam
que os custos indiretos, “são aqueles custos que não são facilmente identificados com o objeto
do custeio. Às vezes, por causa de sua não relevância, alguns custos são alocados aos objetos
do custeio através de rateios”.
2.2 Preço de Venda
Em meio a um cenário econômico que se apresenta cada vez mais competitivo a tarefa de
fixar os preços de venda dos bens ou serviços se torna ainda mais importante para as
empresas. Macedo (2015) define que entre as decisões que a empresa necessita tomar, o
momento de estabelecer o preço de venda é considerado um dos mais relevantes, e
complementa que se deve buscar a resposta para a seguinte questão: ‘Por quanto preciso
vender os produtos/serviços podendo obter uma rentabilidade?’.
Bruni (2006) expõe que a formação do preço de venda é considerada uma das práticas
empresariais mais importantes, e que a elaboração de preços quando feita de forma errada
pode causar sérios problemas para o negócio. Para Santos (2009, p.138) “a preocupação em
formar preços está ligada às condições de mercado, às características da concorrência, aos
custos, ao nível de atividades e à remuneração do capital investido (lucro)”.
Segundo Nonaka, Souza e Pavione (2015), a competitividade presente no mercado exige que
a empresa determine e utilize o método de precificação mais adequado de acordo com sua
estrutura empresarial, uma vez que estabelecer seus preços de maneira correta é tarefa

essencial para a sobrevivência e desenvolvimento da organização. É evidente a relevância que
a pratica de formação de preços possui em meio a qualquer atividade para as organizações,
um preço elaborado de forma correta, considerando fatores internos e externos oferece
vantagem diante aos concorrentes e reduz o risco de comprometimento da continuidade da
empresa.
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”. Enquanto para Filho
(2003, p.2), “entende-se preço como o valor de troca de um bem físico ou serviço, o que se
poderia dar em troca no mercado“. Ainda para Silva e Coutinho (2009, p.88), “dessa forma,
preço é o valor estipulado para que o vendedor entregue ao comprador um bem ou serviço”.
“Ao longo prazo o processo de formação de preços proporciona benefícios como o aumento
do lucro, maximização da capacidade produtiva, redução de desperdício e ociosidade, e
maximização do capital empregado”. (BRUNI; FAMÁ, 2004). Os preços podem ser
estabelecidos tomando como base alguns fatores, entre os fatores que mais influenciam estão
os custos, a demanda do bem ou serviço, e os concorrentes de mercado.
Dentre os métodos existentes, na literatura contábil, para definição do preço de venda
destacam-se o Método de Formação de Preços com Base nos Custos; Método de Formação de
Preços com Base nos Consumidores; Método de Formação de Preço com Base na
Concorrência. No entanto, pare efeitos deste trabalho, utilizar-se-á como base os custos dos
Produtos para cálculo do preço de venda.
2.3 Curva ABC
Segundo Gonçalves (2010) a técnica da curva ABC é embasada nos estudos do Italiano
Vilfredo Pareto (1842 – 1923) que em meados de 1897 elaborou uma pesquisa sobre
distribuição de renda e riqueza onde constatou que uma pequena parcela da população eram
detentores de aproximadamente 80% da renda/riqueza local. Esse princípio geral foi
disseminado em outras atividades se tornando uma útil ferramenta para os administradores.
De acordo com Almeida, Silva e Souza (2015) a curva ABC permite identificar os produtos
que contribuem de forma mais significativa no lucro da empresa, segundo os autores, após a
identificação desse conjunto de produtos a técnica ABC auxilia na criação de políticas de
vendas e na definição de prioridades.
Carvalho (2002, p.226) diz que “a curva ABC é um método de classificação de informações,
para que se separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente em
menor número”. Neto e Silva (2012, p.244) definem curva ABC como “uma metodologia que
segrega os estoques por sua importância e permite que a administração da entidade dê mais
atenção aos itens mais representativos”.
3 Materiais e Métodos
Metodologicamente, a pesquisa classifica-se, quanto aos objetivos como descritiva, pois o
tema já foi abordado e aplicado em pesquisas anteriores, no segmento alimentício. Trata-se,
portanto, da aplicação de técnicas similares em uma lanchonete, a fim de verificar os
resultados obtidos especificamente neste segmento de mercado.

Quanto aos procedimentos, se caracteriza como estudo bibliográfico, documental e estudo de
caso, pois utiliza-se de matérias já publicados, bem como internos da organização estudada e
foca-se objetivamente o estudo aprofundado de um único caso.
Para alcançar os objetivos se utiliza neste estudo uma abordagem de problema qualitativaquantitativa. Abordagem qualitativa pois ao analisar esta única amostra, foi necessário um
aprofundamento considerando o contexto apresentado pelo estabelecimento, não podendo
tomar o resultado encontrado como um padrão que represente de forma geral as outras
empresas deste segmento atuantes na mesma região. No entanto, a abordagem quantitativa é
presente, considerando que o processo de formação do preço de venda precisa de
embasamento sobretudo nas informações que foram levantadas por meio da aplicação das
técnicas envolvendo ferramentas de custos, preços, etc.
Utilizando o instrumento de pesquisa documental, ou seja, a técnica de coleta de dados que se
baseia em documentos para levantar as informações utilizadas na solução do problema da
pesquisa, foram extraídos relatórios financeiros do próprio sistema operacional utilizado pela
empresa objeto de estudo, e também utilizou-se de informações referentes a notas fiscais
emitidas pelos fornecedores, a fim de mensurar os custos na produção e na compra de alguns
produtos.
Por fim, optou-se pela técnica “Curva ABC dos produtos” a fim de identificar aqueles que
possuem maior representatividade na receita da lanchonete para comporem o conjunto de
produtos a serem analisados. Os principais produtos pertencentes à curva ABC e suas
respectivas relevâncias em relação à receita total do período, são apresentados no Quadro 1.
Produtos
X – Salada
X – Bacon
Refrigerante 600 ml
X – Tudo
Refrigerante 350 ml
Suco Natural 300 ml
Total
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Relevância em Relação à Receita Total (%)
17%
6%
5%
5%
4%
2%
39%

Quadro 1 – Produtos Analisados e suas respectivas representatividades em relação à Receita Total.

Percebe-se que o produto com maior média de representatividade em relação à receita total
nos períodos analisados é o ‘X–Salada’ com 17%, completam a curva ABC ainda o ‘X–
Bacon’ com 6%, o ‘Refrigerante 600 ml’ com 5%, o ‘X–Tudo’ que representa 4% das
receitas, o ‘Refrigerante 350 ml’ que também equivale a 4% e ainda o ‘Suco Natural’ com
apenas 2%, a soma dos percentuais referentes aos seis produtos da curva ABC totalizam 39%
da receita total dos períodos.
É importante frisar que a lanchonete em questão fica situada no interior de um supermercado,
e já que ambos pertencem ao mesmo proprietário, o mesmo opta por incorporar o total de
despesas fixas apenas nas atividades do supermercado, tendo em vista que as receitas
proporcionadas pela lanchonete são pouco relevantes comparadas com a atividade do
mercado. Outro fator que leva o gestor a desenvolver suas atividades desta forma é que a
lanchonete é vista como uma atividade complementar, ou seja, o objetivo principal da mesma

é proporcionar mais comodidade aos clientes que frequentam o supermercado oferecendo um
espaço agradável com alimentação de qualidade, evitando que os clientes necessitem se
deslocar a outros estabelecimentos caso queiram se alimentar. Tal fato torna a análise
relevante, pois a atividade, mesmo gerando uma movimentação financeira menor em relação
ao supermercado tem uma importância estratégica considerável na política de atendimento aos
clientes da empresa.
Após a definição do método, optou-se pela aplicação da técnica nos meses de Dezembro a
Março de 2017, por conveniência e acessibilidade e também pelo fato de Dezembro e Janeiro
serem meses atípicos apresentando volumes de vendas com algumas variações, optou-se por
incluir a aplicação da técnica ao mês de Abril, com intuito de legitimar a técnica e dar mais
fidedignidade as informações geradas.
4 Apresentação e Análise de Dados
Após a identificação dos produtos mais relevantes, passou-se à coleta de dados relativos aos
custos e identificação de preços. A Tabela 1 apresenta a matéria prima utilizada para preparar
uma unidade de ‘X–Salada’, considerando que o tempo demandado é aproximadamente 8
minutos.
Ingredientes
Pão
Maionese
Alface
Ervilha
Milho
Tomate
Hambúrguer
Presunto
Queijo
Total Matéria Prima
Fonte: Dados da pesquisa, (2017).

Quantidade

Preço (1 kg)

Valor total

0,080 g
0,020 g
0,125 un.
0,050 g
0,050 g
0,055 g
0,090 g
0,028 g
0,028 g

R$ 10,30
R$ 7,67
R$ 0,70
R$ 3,89
R$ 5,01
R$ 2,50
R$ 9,20
R$ 11,96
R$ 15,50

R$ 0,82
R$ 0,15
R$ 0,09
R$ 0,19
R$ 0,25
R$ 0,14
R$ 0,83
R$ 0,34
R$ 0,43
R$ 3,23

Tabela 1 - Custo com matéria prima para X – Salada.

A Tabela 1 mostra toda matéria prima juntamente com suas respectivas quantidades utilizada
para fazer uma unidade de ‘X–Salada’, em seguida foi utilizado o preço referente a 1 quilo de
cada matéria prima para assim multiplicar este valor pela quantidade utilizada chegando ao
valor que corresponde à quantidade de cada produto utilizado na elaboração do lanche. Assim,
o valor referente à matéria prima total unitária utilizada foi de R$ 3,24. As quantidades
vendidas nos períodos analisados e o valor de venda praticado são evidenciados na Tabela 2.

Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Abril
Fonte: Dados da pesquisa, (2017).

Quantidade vendida
1079 un.
753 un.
757 un.
873 un.

Valor de venda
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 8,00

Receita com venda
R$ 8.632,00
R$ 6.024,00
R$ 6.056,00
R$ 6.984,00

Tabela 2 - Preço praticado e quantidade vendida de X–Salada.

A Tabela 2 mostra que o preço de venda praticado para o ‘X–Salada’ é de oito reais (preço
adotado pela empresa sem aplicação de um método específico e sim por julgamento dos

gerentes e diretores). Três meses consecutivos foram analisados sendo dezembro, janeiro e
fevereiro, em virtude da queda no volume de vendas do mês de janeiro em relação ao mês de
dezembro também foi incluído na análise o mês de abril, a fim de dar mais fidedignidade as
informações e consequentemente legitimar a aplicação da técnica utilizada, esta metodologia
foi aplicada para todos os produtos. Na Tabela 3 são apresentados os custos totais do ‘X–
Salada’, referentes aos quatro meses explorados.
Custos
Dez/16
Custo Matéria Prima
R$ 3.500,58
Custo com Gás
R$ 206,06
Custo Mão de Obra
R$ 2.053,57
Custo com Energia Elétrica
R$
84,05
Custo com Água
R$
64,79
Custo Total
R$ 5.909,06
Fonte: Dados da pesquisa, (2017).

Jan/17
R$ 2.442,94
R$ 154,13
R$ 1895,52
R$
74,82
R$
57,67
R$ 4.625,09

Fev/17
R$ 2.455,92
R$ 153,10
R$ 2.097,54
R$
79,85
R$
61,55
R$ 4.847,97

Abr/17
R$ 2.832,26
R$ 133,09
R$ 1.965,39
R$
81,87
R$
63,11
R$ 5.075,72

Tabela 3 - Custos totais X–Salada.

Verifica-se na Tabela 3 que os custos mais relevantes são referentes à matéria prima e a mão
de obra, visto que o custo com matéria prima total foi evidenciado por meio da multiplicação
das unidades vendidas e o custo unitário com matéria prima enquanto os custos com gás, mão
de obra, energia elétrica e água foram previstos por meio de rateios. A mão de obra tomou
como base o valor referente aos salários e seus respectivos tributos gerados pelos quatro
funcionários que trabalham na lanchonete, o rateio foi realizado considerando uma
combinação entre quantidade vendida e tempo para elaboração do produto. O gás que é
utilizado por um forno no estabelecimento foi rateado apenas para os produtos que utilizam o
mesmo considerando seus respectivos tempos de preparação. A água e a energia elétrica
foram alocadas a todos os produtos de acordo com sua representatividade na geração de
receita. A Tabela 4 apresenta os custos de forma unitária para o produto ‘X–Salada’.
Custos
Custo Matéria Prima
Custo com Gás
Custo Mão de Obra
Custo com Energia Elétrica
Custo com Água
Custo Total Unitário
Fonte: Dados da pesquisa, (2017).

Dez/16

Jan/17

R$ 3,24
R$ 0,19
R$ 1,90
R$ 0,08
R$ 0,06
R$ 5,48

R$ 3,24
R$ 0,20
R$ 2,52
R$ 0,10
R$ 0,08
R$ 6,14

Fev/17
R$ 3,24
R$ 0,20
R$ 2,77
R$ 0,11
R$ 0,08
R$ 6,40

Abr/17
R$ 3,24
R$ 0,15
R$ 2,25
R$ 0,09
R$ 0,07
R$ 5,81

Tabela 4 - Custo total unitário X–Salada.

Percebe-se na Tabela 4 que o custo unitário total do ‘X–Salada’ sofre algumas variações ao
longo dos períodos, principalmente em virtude do custo com mão de obra, o impacto maior
ocorre nos meses de janeiro e fevereiro, o principal motivo dessa variação se dá pela
diminuição de unidades vendidas nestes períodos.
Na Tabela 5 são apresentados preços sugestivos de venda elaborados com base nos custos do
produto e em uma margem bruta de lucro sugerida pelo gestor, a qual ele gostaria de aplicar
caso contasse com um controle satisfatório de custos em seu estabelecimento. Destaca-se que
são desconsiderados os gastos fixos conforme decisão gerencial da empresa exposta na
metodologia.

Custo Total Unitário
Margem Sugerida pelo Gestor
Preço Orientativo
Fonte: Dados da pesquisa, (2017).

Dez/2016

Jan/2017

Fev/2017

Abr/2017

R$ 5,48
35%
R$ 7,39

R$ 6,14
35%
R$ 8,29

R$ 6,40
35%
R$ 8,65

R$ 5,81
35%
R$ 7,85

Tabela 5 - Preços orientativos X–Salada.

Verifica-se que na Tabela 5 que os preços orientativos foram obtidos tomando como base os
custos unitários encontrados para o ‘X–Salada’ é importante resaltar que o critério utilizado
para definição da margem bruta basear-se em uma sugestão do gestor da empresa, ou seja,
uma margem que ele gostaria de praticar caso tivesse um controle satisfatório dos custos
incorridos na produção.
Assim como para o ‘X–Salada’ a aplicação dos dados por meio de tabelas foram utilizadas
para o restante dos produtos analisados, porém o formato do presente trabalho não permite
que todos os produtos sejam detalhados. Assim, os custos unitários e os preços orientativos
referentes aos produtos em questão serão exibidos de forma conjunta na Tabela 6 e na Tabela
7.
Produtos
X – Salada
X – Bacon
X – Tudo
Suco Natural 300 ml
Refrigerante 600 ml
Refrigerante 350 ml

Dez/2016

Jan/17

Fev/2017

Abr/17

Média

R$ 5,48
R$ 8,01
R$ 11,93
R$ 2,80
R$ 3,25
R$ 2,16

R$ 6,14
R$ 9,00
R$ 13,18
R$ 2,93
R$ 3,35
R$ 2,25

R$ 6,40
R$ 9,39
R$ 13,67
R$ 2,98
R$ 3,39
R$ 2,28

R$ 5,81
R$ 8,52
R$ 12,56
R$2,87
R$ 3,31
R$ 2,21

R$ 5,96
R$ 8,73
R$ 12,84
R$ 2,90
R$ 3,33
R$ 2,22

Fonte: Dados da pesquisa, (2017).
Tabela 6: Custos totais unitários.

A Tabela 6 mostra os custos totais unitários do conjunto dos seis produtos analisados, os
valores são apresentados referentes aos seus respectivos períodos, tendo última coluna um
valor médio em relação aos quatro meses averiguados. Na Tabela 7 esses custos são tomados
como base para a aplicação da margem bruta de lucro indicada pelo gestor da lanchonete a
fim de mensurar o novo preço de venda sugestivo.
Produtos
X - Salada
X - Bacon
X - Tudo
Suco Natural 300 ml
Refrigerante 600 ml
Refrigerante 350 ml

Dez/2016

Jan/17

Fev/2017

Abr/17

Média

R$ 7,39
R$ 10,81
R$ 16,10
R$ 3,78
R$ 4,39
R$ 2,91

R$ 8,29
R$ 12,14
R$ 17,80
R$ 3,95
R$ 4,52
R$ 3,03

R$ 8,65
R$ 12,67
R$ 18,46
R$ 4,02
R$ 4,57
R$ 3,08

R$ 7,85
R$ 11,50
R$ 16,95
R$ 3,88
R$ 4,47
R$ 2,98

R$ 8,04
R$ 11,78
R$ 17,33
R$ 3,91
R$ 4,49
R$ 3,00

Fonte: Dados da pesquisa, (2017).
Tabela 7 – Preços Orientativos.

A Tabela 7 retrata os preços de venda orientativos de acordo com seus respectivos períodos,
da mesma forma, na coluna da direita os valores são resultantes da média considerando os
quatro meses analisados. Esses preços de venda orientativos médios são utilizados na Tabela

8 a fim de compara-los aos preços de venda que são realmente praticados pela lanchonete no
período em que ocorreu a pesquisa.
Produtos
X – Salada
X – Bacon
X – Tudo
Suco Natural 300 ml
Refrigerante 350 ml
Refrigerante 600 ml

Preço de venda praticado

Preço de venda orientativo

R$ 8,00
R$ 9,90
R$ 16,00
R$ 3,50
R$ 2,80
R$ 3,90

R$ 8,04
R$ 11,78
R$ 17,33
R$ 3,91
R$ 3,00
R$ 4,49

Fonte: Dados da pesquisa, (2017).
Tabela 8 – Preço de venda Praticado e Médias relativas aos preços de venda orientativos.

Por meio da Tabela 8 nota-se que todos os preços orientativos médios encontrados foram
superiores aos praticados na lanchonete, os produtos mais lucrativos como é o caso do ‘X–
Salada’ sugerem um novo preço de venda bem próximo ao já praticado, enquanto o restante
apresenta uma discrepância maior entre os dois valores de venda. Estas diferenças são
observadas no Gráfico 1.
R$ 20,00
R$ 18,00
R$ 16,00
R$ 14,00
R$ 12,00
R$ 10,00
R$ 8,00
R$ 6,00
R$ 4,00
R$ 2,00
R$ -

Preço Praticado
Preço Orientativo

Fonte: Dados da pesquisa, (2017).
Gráfico 1 – Comparativo entre preços de venda praticados e médias de preços de venda orientativo.

Por intermédio do Gráfico 1 nota-se que o ‘X–Salada’ é o produto que apresentou preços mais
semelhantes, ou seja, a margem bruta de lucro que este produto esta sendo comercializado é
muito próxima á margem que o gestor gostaria de utilizar caso houvesse um controle de
custos necessários para formação de seus preços de venda. Do mesmo modo o ‘X–Bacon’,
‘X–Tudo’ e o ‘Refrigerante 600 ml’ também apresentam preços orientativos maiores que os
praticados, porém neste caso a diferença entre ambos é mais significativa.

5 Considerações Finais
O estudo teve como objetivo primordial a mensuração dos custos pertinentes aos principais
produtos que constituem a curva ABC do mix da lanchonete. Outra finalidade da pesquisa foi
determinar um preço sugestivo de venda para os produtos sendo que a definição da margem
bruta de lucro aplicada aos produtos teve como critério de escolha uma sugestão do gestor. A
comparação entre o julgamento do gestor e o preço calculado por meio da medição de custos
mais margem fornece informação gerencial relevante no processo decisório da empresa.
O estudo apresentou algumas limitações, como o caso dos gastos fixos que por critério do
gestor não são alocados aos custos da atividade referente à lanchonete e sim à sua atividade
considerada como principal que é o supermercado. Outro fator foi o período de aplicação da
pesquisa que envolveu meses atípicos, sendo Dezembro um mês com maior volume de vendas
enquanto Janeiro normalmente o volume é reduzido, assim, o mês de Abril foi incluído na
análise a fim de proporcionar mais fidedignidade aos resultados e minimizar tal limitação.
Parte dos dados da pesquisa, como as informações relacionadas diretamente ao preparo dos
produtos foram coletadas manualmente, enquanto que as informações gerenciais referentes a
receitas e volumes de venda foram obtidas por meio do sistema de informação utilizado na
lanchonete. Os dados relacionados aos custos com gás, água e energia elétrica, foram
atribuídos aos produtos por meio de rateios, e mensurados por meio de documentos cedidos
pelo gestor como as faturas dos respectivos custos.
Os principais resultados foram a evidenciação dos custos dos produtos analisados, os quais o
gestor não tinha um detalhamento acerca dos mesmos. A formação do preço de venda
orientativo tomando como base os custos unitários e a margem de lucro bruto sugerida pelo
gestor possibilitou fazer um comparativo com o preço de venda praticado no estabelecimento,
possibilitando ao administrador identificar se o preço que está sendo praticado é de fato
atrativo.
Foi verificado que os preços de venda praticados, os quais são embasados nos preços de seus
concorrentes, não estão atendendo as expectativas de margem de lucro bruto desejadas pelo
gestor, contribui para isso o fato de que o preço de venda praticado não é atualizado desde
julho de 2016, apresentando certa defasagem. Sugere-se que a técnica da pesquisa seja
adotada como um modelo de custeio e formação de preço, possibilitando que a empresa
mantenha um acompanhamento dos custos podendo comparar os preços praticados com os
preços orientados pelos custos somados à margem bruta.
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