
GESTÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Prof. Luiz Carlos de Araújo 

 

TRABALHO  

 

REGRAS 

 Realizado em grupo de até 04 alunos; 

 O trabalho deve ser entregue impresso; 

 Normas da ABNT; 

 

SITUAÇÃO: 

Você é contratado para realizar uma consultoria em uma empresa que produz 

“pregador de roupa”. A empresa não possui uma contabilidade de custo e precisa 

que você desenvolva um trabalho para formar preço do seu único produto. 

Após realizar um levantamento na empresa, levantou os seguintes dados: 

 

 A empresa NÃO É OPTANTE PELO SIMPLES. 

 Na empresa trabalha três pessoas no administrativo com salário de R$ 

850,00. 

 A retirado do dono é de R$ 4.000, 00 mensais. 

 O 13º salário e férias têm como base de cálculo: 

Base de cálculo

13º SALÁRIO 1/12 de total folha salarial

ADICIONAL FÉRIAS
1/3 x (1/12 de total folha 

salarial)  

 

 A provisão de indenizações trabalhistas fica a critério do grupo. 

 Os encargos sociais em média são: 



ENCARGO SOCIAIS

20,00%

5,80%

2,00%

27,80% Total em média

Contribuição do empregador para a garantia da 

manutenção dos benefícios a aposentados e benefícios 

da Previdência Social

Como contribuição a terceiros (SENAI, SESI, INCRA, 

SEBRAE, salário educação)

Seguro de acidente do trabalho (de acordo com a 

categoria profissional)

 

 O pró-labore só tem encargos sociais no INSS que é de 20%. 

 A empresa oferece aos empregados os seguintes benefícios: vale transporte, 

vale alimentação e plano de saúde. O valor de cada benefício é dado a 

critério do grupo. 

 As despesas administrativas são distribuídas em conta de  telefone, conta de 

energia, conta de água, despesas de limpeza, despesa com lanche diário, 

despesa com material de escritório e despesa de correio. O valor de cada 

despesa administrativa é dado ao critério do grupo. 

 A empresa possui três computadores com valor de aquisição total de R$ 

6.000 com vida útil de 12 meses. O valor residual é de R$ 600,00. 

 A empresa possui equipamentos de valor de aquisição de R$ 44.000,00 com 

vida útil de 60 meses e valor residual de R$ 4.000,00. 

 O custo direto para fabricar o produto é de R$ 0,30 por unidade. 

 Na produção trabalham 5 funcionários com salário de R$ 550,00 e 4 

funcionários com salário de R$ 350,00. 

 Os cálculos do 13º salário, dos encargos, provisão de indenização e 

benefícios são os mesmos para o pessoal do administrativo. 

  A empresa produz diariamente 630 dúzias de pregadores e 12.6000 dúzias 

mensais. 

 Os impostos incidentes sobre o preço de venda: 

ICMS 17,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

IR 1,20%

CSSL 1,08%

CPMF 0,38%

TOTAL DOS IMPOSTOS 23,31%

LUCRO PRESUMIDO

 



 As despesas com vendas são:  

 

Comissão 5,00%

Propaganda 0,50%

Inadimplência 2,00%

TOTAL DESPESAS VENDAS 7,50%  

 

 Calcule o fator divisor, sabendo que a margem de contribuição é de 30,00%. 

 Aplique o fator divisor, sendo que o preço de venda é: 

Preço de venda = Custo do produto

Fator Divisor  

 Faça o demonstrativo de resultado com as vendas de tudo que produziu no 

mês. 

 Escreva o seu parecer sobre o trabalho desenvolvido na empresa. 

 

 

DICAS:  

 Monte os dados em uma planilha de Excel, onde vai facilitar muito o seu 

trabalho. 

 Entregue impresso tudo que fizeram. 

 Lembre-se: você é um consultor e deve entregar em forma de relatório, de 

maneira clara e de fácil compreensão. 

 Qualquer dúvida, me comunique:  professorluizcarlos@gmail.com 

 Bom trabalho... 

mailto:professorluizcarlos@gmail.com

