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RESUMO
Este Trabalho tem como objetivo geral identificar os impactos do uso do Mark-up para a
formação do preço de venda, baseando-se nos custos, não utilizando como base o mercado,
numa loja varejista vendedora de roupas do estado de Alagoas. Para isso buscou-se responder
ao questionamento: Quais os impactos da utilização do Mark-up para a formação do preço de
venda em uma empresa varejista de Alagoas? Foram utilizadas informações do mapa caixa da
empresa, relatório esse em que constam todos os custos e despesas incorridos durante um ano.
Ao analisar a empresa estudada, percebeu-se que a mesma mantinha um método de formação
de preço de venda fundamentado no custo meta. Com a análise dos dados foi possível fazer o
Mark-up e chegar a um preço de venda que garantiria a entidade um lucro de 20% por peça,
percentual menor que o apresentado pela empresa com a adoção de seu método de formação
de preço.
Palavras-chave: Custos, formação de preço de venda, Mark-up.
ABSTRACT
This work had of general objectivity identify the impacts of using the Mark-up for the
formation of the sales price, based on the costs, without using the market information in a
retail store selling clothing in Alagoas. To this end we sought to answer the question:
What are the impacts of the use of Mark-up to the formation of a selling price retailer of
Alagoas? were used informations obtained from the company's cash, contained in this report
all costs and expenses incurred during a year. By analyzing the company studied, it was
realized that it had a method of pricing based on target costing. With the data analysis was
possible to mark-up and reach a sales price of the entity that would guarantee a profit of 20%
per piece, a percentual menor que o apresentado pela empresa com a adoção de seu método de
formação de preço.
Keywords: Costs, formation of the selling price, Mark-up
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1 Introdução
Visando a sobrevivência de suas empresas, muitos gestores buscam métodos diversos,
mas para (PARME, 2000) de todas as variáveis que compõem o mix de marketing, o preço é
aquele que mais rapidamente afeta a competitividade, o volume de vendas e a lucratividade
das empresas varejistas, tornando a política de preços um fator crucial de seu posicionamento
estratégico. Porém, o fator preço é algo que deve ser abordado com cautela, conforme Mendes
(2009, p. 102) a formação de preço de mercado “é resultado direto das condições de oferta e
demanda. A oferta está relacionada, de um lado, com as condições técnicas e os custos de
produção de um bem ou serviço, e, de outro, com a receita, a qual depende das condições da
demanda”.
Sendo assim, o preço é crucial para que a entidade possa se destacar em frente a
concorrência, mas para obtê-lo é necessário conhecer o custo do produto, que segundo
(MARTINS, 2006) embora seja necessário, não é suficiente. Pois 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 isso depende também do
tipo de mercado em que a empresa atua, sendo assim, os preços podem ser fixados com base
nos custos, no mercado ou numa combinação de ambos.
Tomando como base para a formação de preço os custos, dentre as formas de custeio,
esse trabalho toma como ferramenta a utilização do Mark-up como uma alternativa, pois
segundo Mendes (2009, p.127) o “Mark-up é uma das práticas mais comuns de política de
preços”, e como explica Cogan (1999, p. 133), “é um índice aplicado sobre o custo de um
bem ou serviço para a formação do preço de venda. Esse índice é tal que cobre os impostos e
as taxas aplicadas sobre as vendas, as despesas administrativas fixas, os custos indiretos fixos
de fabricação e o lucro.”
1.1 Problema de Pesquisa
Partindo dessas teorias, este estudo buscará responder o seguinte questionamento:
Quais os impactos da utilização do Mark-up para a formação do preço de venda em uma
empresa varejista de Alagoas?
1.2 Objetivo Geral
Este estudo tem como objetivo geral identificar os impactos do uso do Mark-up para a
formação do preço de venda, baseando-se nos custos, não utilizando como base o mercado,
como explica Martins (2006, p. 218) trata-se de uma forma de calcular preços – de dentro
para fora –, que tem como ponto de partida o custo do bem ou serviço apurado segundo
critério adotado.
1.2.1 Objetivos Específicos
A fim de atingir o objetivo geral elaboraram-se os seguintes objetivos específicos:
a) levantar as vantagens e desvantagens do Mark-up;
b) verificar a formação do preço de venda da empresa analisada;
c) propor a utilização do Mark-up para a formação do preço de venda; e
d) comparar o método utilizado pela empresa com o método proposto.
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1.3 Justificativa da Pesquisa
O mercado varejista, em especial a atividade de Tecidos, vestuário e calçados tem
grande impacto no PIB nacional e segundo dados do IBGE (2011), vem crescendo ao longo
dos anos, fato esse que pode ser comprovado pela taxa de variação de 9,8% com relação a
igual mês do ano anterior e variação de 11,1% para os últimos 12 meses, esse resultado
positivo acima da média resultou na quarta maior contribuição da taxa global do crescimento
do mercado varejista no país.

2 Referencial Teórico
Esta seção aborda todo o referencial teórico pesquisado para a fundamentação desta
pesquisa. Para isso falar-se-á sobre a origem, definição e tipos de contabilidade, gestão de
custos, formação de preço de venda e alguns tipos de custeio, incluindo o Mark-up, fruto
deste estudo.
2.1 Origem da Contabilidade
A origem da contabilidade é tão antiga quanto à própria civilização. O homem buscou
com o passar do tempo uma ferramenta que lhe permitisse ter controle de suas posses. Foi
com esse pensamento futuro que o levou aos primeiros registros de operações realizadas por
meio de comércio, a fim de conhecer suas possibilidades de uso e produção (MARQUES,
2006).
À medida que surgia às primeiras administrações particulares, aumentavam-se
também os valores das operações, tornando-se mais complexo alcançar o controle. Então para
que pudesse saber qual a melhor forma de aumentar suas posses via-se o homem mais uma
vez com a dificuldade em memorizar tais valores, visto que pela quantidade, haveria a
necessidade de se fazer uma forma de registro que lhe pudesse ajudar no sentido de prestar
contas do que estava sendo administrado.
Atualmente a contabilidade vem passando por diversas transformações nos seus
fundamentos lógicos, o que se deve ao avanço da tecnologia, a expansão das sociedades
anônimas e aos procedimentos reguladores da iniciativa privada por parte do governo e
também pelo desenvolvimento econômico (LEONE, 1995).
2.2 Definição de Contabilidade
Contabilidade é uma ciência que desenvolveu metodologia própria com finalidade de
controlar o patrimônio das entidades, bem como prestar informações as pessoas que tenham
interesse na avaliação da situação patrimonial e do desempenho dessas entidades (NEVES;
VICECONTI, 2006).
O objeto da contabilidade é o patrimônio. Patrimônio são bens, direitos e obrigações
de determinadas entidades. Logo, seu objetivo principal é estudar o patrimônio, seu campo de
aplicação das entidades econômico-administrativas. Essas entidades utilizam bens
patrimoniais e necessitam de um órgão administrativo para chegar a seus fins (MARQUES,
2006).
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As informações contábeis deverão ser geradas para que todos os seus usuários possam
entender a situação da entidade em um determinado momento, a fim de assegurar um controle
aos administradores para a tomada de decisão. Essas informações devem ser repassadas
através de relatórios com base na legislação que rege a atividade contábil. Logo se percebe
que a contabilidade esta estritamente ligada à área administrativa da organização, pois se
torna uma ferramenta em que dispõe o administrador para cumprir sua função (HORNGREN,
2006).
2.3 Tipos de Contabilidade
Nessa seção serão definidos os três tipos de contabilidade financeira, gerencial e de
custos.
2.3.1 Contabilidade Financeira
De acordo com Horngren (2007, p.02) “a contabilidade financeira concentra-se em
demonstrativos para grupos externos, medindo, registrando transações de negócios e
fornecendo demonstrativos financeiros baseados em princípios contábeis geralmente aceitos”,
segundo Jiambalvo (2009, p.02) “a contabilidade financeira enfatiza conceitos e
procedimentos relacionados com a preparação de relatórios para usuários externos da
informação contábil.”.
Por tanto, são exemplos de usuários externos os acionistas, potenciais investidores, o
governo, o fisco, bancos e credores. As informações oriundas da contabilidade financeira
evidenciam o resultado, o desempenho da gestão da entidade em dado exercício e
perspectivas futuras, resultante de decisões de administradores na condução do seu negócio e
casos fortuitos. É basicamente regulamentada por legislações específicas e pelos princípios
fundamentais de contabilidade (JIAMBALVO, 2009).
De outra forma, seus processos são influenciados por órgãos reguladores, pelo
governo e por exigências da auditoria independente. Conforme Marion (2007, p.20) “Até a
Revolução Industrial (século XVIII), quase só existia a Contabilidade Financeira (ou Geral),
que, desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem estruturada para servir as empresas
comerciais”.
De acordo com a CVM (2011), o objetivo da contabilidade financeira é:
Permitir a cada grupo de usuários a avaliação da situação econômica e financeira da
entidade num sentido estático, bem como fazer inferências sobre tendências futuras. Para
consecução desse objetivo, é preciso que as empresas dêem ênfase à evidenciação de todas as
informações que permitam não só a avaliação da sua situação patrimonial e das mutações
desse patrimônio, mas, além disso, que possibilitem a realização de inferências sobre o seu
futuro.
É característico da Contabilidade Financeira a elaboração das demonstrações contábeis
e financeiras, a observância dos princípios fundamentais da contabilidade, a apuração do
custo das mercadorias vendidas, através da contabilidade de custos, e a avaliação do passado.
2.3.2 Contabilidade Gerencial
A contabilidade gerencial, para Wagner (2004, p.9) “é o processo de identificação,
mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de informações
financeiras utilizadas pela administração para planejamento, avaliação e controle dentro de
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uma organização”, e que segundo Jiambalvo (2009, p.2) “enfoca conceitos e procedimentos
que são relevantes à preparação de relatório para os usuários internos da informação
contábil.”
As suas informações incluem dados históricos e estimados usados pela administração
na condução de operações diárias, no planejamento de operações futuras e no
desenvolvimento de estratégias de negócios integradas. As características da contabilidade de
gerencial são influenciadas pelas variadas necessidades da administração. Primeiramente, os
relatórios de contabilidade gerencial fornecem medidas objetivas de operações passadas e
estimativas subjetivas de futuras decisões (WARREN et al., 2003).
Vale salientar, que não se deve exagerar nas diferenças entre a contabilidade gerencial
e a financeira em termos de seus respectivos grupos de usuários. Os relatórios de
contabilidade financeira enfocam principalmente os usuários externos, e os relatórios de
contabilidade gerencial enfocam principalmente os internos. Contudo, os gestores também
utilizam os relatórios de contabilidade financeira, e usuários externos eventualmente solicitam
informações financeiras que são geralmente consideradas apropriadas para usuários internos
(JIAMBALVO, 2009).
2.3.3 Contabilidade de Custos
Teve seu surgimento durante a Revolução Industrial, em um momento em que as
organizações passaram a comprar matéria-prima para transformar em novos produtos,
demandando em controle e atribuição de custos para o processo de fabricação de uma forma
mais efetiva e específica (SCHIER, 2006).
Segundo Correia (2001 apud BERTI, 2007, p. 19):
A contabilidade de custos é uma parte da contabilidade financeira voltada para a
apuração dos gastos ocorridos, no sentido de apurar resultados em qualquer atividade física ou
mental do homem, quer com seus recursos pessoais, quer mediante a utilização de outros
meios. Utiliza os mesmos mecanismos da contabilidade financeira, porém da ênfase aos
problemas de classificação dos custos, bem como, ao seu controle.
Ela Fornece informações para a contabilidade gerencial e para a financeira. Mede e
relata informações financeiras e não-financeiras relacionadas ao custo de aquisição ou à
utilização de recursos em uma organização; inclui aquelas partes, tanto da contabilidade
gerencial quanto da financeira, em que as informações de custos são coletadas e analisadas
(HORNGREN, 2007).
Segundo Schier (2006, p.27) “no que tange ao controle, a contabilidade de custos
fornece dados para o estabelecimento de padrões, auxilia na confecção dos orçamentos e
proporciona o acompanhamento dos valores orçados com os efetivamente realizados”.
Com o significativo aumento de competitividade do mercado atual, seja industrial,
comercial ou de serviços, os custos tornam-se altamente relevantes para a tomada de decisão.
Isto ocorre, devido ao fato das empresas não conseguirem mais definir seus preços apenas de
acordo com os custos incorridos, e sim, também, com base nos preços praticados no mercado
em que atuam. Assim, a Contabilidade mais moderna vem criando sistemas de informações
que permitam melhor gerenciamento dos custos, com base nesse enfoque.
2.4 Gerência de Custos no Setor de Varejo
Ao final do século XIX, surgia na economia americana um setor caracterizado por
uma incrível variedade de produtos fabricados em massa, para produtores e consumidores.
Segundo Johson e Kaplan (p. 33, 1996):
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Dois motivos ajudaram a possibilitar tal surgimento: Primeiro foi o desenvolvimento
disseminado de tecnologias de fabricação [...]. Tais tecnologias usavam complexos
maquinários e intensas fontes de energia na produção de volumes sem precedentes de artigos,
em estabelecimentos industriais de larga escala e de capital intensivo [...]. Em segundo, foi o
desenvolvimento do sistema ferroviário e telegráfico que em 1870 passou a interligar todas as
partes dos Estados Unidos, facilitando o transporte e comunicação de maneira mais rápida.
O sistema americano de mercado já não proporcionava mais meios que fizessem com
que seus fabricantes obtivessem maior rapidez e eficiência no momento de vender seus
produtos aos consumidores. Os fabricantes desses produtos acabaram superando os altos
custos para alcançar o consumidor, investindo recursos em seus próprios sistemas de
comercialização. Surgia após a Guerra Civil, uma nova classe de distribuidores em massa – os
atacadistas e varejistas (JOHSON; KAPLAN, 1996)
Ainda segundo Johson e Kaplan (p.34, 1996) os autores a idéia inicial dos
distribuidores em massa era:
[...] diminuir o hiato entre os preços cobrados por fabricantes ou distribuidores de
pequena escala locais e os preços potencialmente mais baixos possibilitados pela economia de
escala da produção e distribuição em massa. Os distribuidores podiam forçar a competição
acirrada entre seus fornecedores, alimentar os fabricantes com informações exatas e oportunas
sobre o mercado, fornecer aos consumidores crédito e manutenção, sobretudo, facilitar o
acesso dos clientes as informações sobre as várias mercadorias disponíveis.
Os distribuidores em massa criaram sistemas para a administração interna, eles tinham
que ter bastante conhecimento dos custos, principalmente os de aquisição e financiamento de
estoques e de concessão de crédito ao consumidor. Portanto, eles desenvolveram indicadores
contábeis similares aos custos unitários das indústrias. Esses sistemas focavam principalmente
no desempenho do departamento de vendas da empresa.
2.5 Formação do Preço de Venda
A formação do preço de venda é uma questão de suma importância para as entidades,
pois essa é a remuneração da empresa. Cabe ao gestor ter em mente que esse valor deve se
refletir em uma maior satisfação do cliente, pois a competição mercadológica é muito grande,
e é neste cenário, que o preço se torna o maior atrativo na decisão da compra por parte dos
clientes (GRAZZIOTIN, 2004).
Segundo Horngren (2006, p. 385) “o preço de um produto ou serviço depende da
oferta e procura. As três influências que incidem sobre a oferta e procura são: clientes,
concorrentes e custos”. Clientes, no memento em que estes demandam determinado produto
ou serviço; concorrentes, pois a empresa está inserida em um ambiente competitivo; e custos,
de uma vez que estes influenciam preços por afetarem a oferta.
Essa formação do preço está ligada a condições de mercado. O cálculo do preço de
venda deve levar a um valor que possibilite a entidade maximizar seus lucros, manter a
qualidade, através do atendimento dos anseios do mercado em que se encontram suas
atividades, melhorar o aproveitamento dos níveis de produção (SANTOS, 2005).
Sendo assim, pode-se perceber que não existe um método mágico para a definição de
preços de venda, pois existem diversos fatores que devem ser analisados, além disso, existem
diversos setores dentro da entidade, que devem colaborar na tomada de decisões referentes a
preço, o que muitas vezes acaba acarretando em divergências internas (DOLAN; SIMON,
1998).
Observa-se que para formação do preço de venda, a maioria das empresas tem como
base os preços impostos pelo mercado. Logo, a competitividade torna-se mais acentuada. O
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Mark-up é um método que pode ser utilizado a fim de reduzir o arbitramento utilizado por tais
empresas.
2.6 Princípio do Custo Total
No mercado competitivo do mundo atual, a obtenção máxima de lucro é o que a
maioria das empresas buscam. Partindo desse emposto, igualar seu custo a sua receita para
obter o lucro, vem sendo uma realidade bastante questionável. Para calcular o lucro máximo,
a empresa deve ser capaz de conhecer toda a linha de produção.
Para administrar preços de venda, é necessário conhecer o custo do produto; porém
essa informação, 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, e até mesmo da concorrência. (MARTINS, 2006)
Diversos estudos são realizados a fim de determinar como os empresários definem o
preço de venda. Entre eles o mais popular foi o desenvolvido por um grupo de economistas de
Oxford, que apresentaram em 1939 suas conclusões no artigo “Hall e Hitch”. Duas foram as
conclusões encontradas: primeiro observou-se que os preços eram fixados pelos seus
dirigentes das empresas visando à cobertura do custo médio mais uma certa margem de lucro;
além disso os preços mostraram-se bastante estáveis, o que indica que os empresários resistem
em alterar os preços dos produtos (VASCONCELOS, OLIVEIRA 2000).
2.7 Mark-Up
O Mark-up é um método utilizado para calcular o preço de venda, tendo como base o
custo. Dada a sua fácil implantação, este método se tornou um dos mais difundidos no mundo
dos negócios e hoje é uma das práticas mais comuns de política de preços. Em uma tradução
aproximada desse termo inglês seria remarcar para cima (BRAGA, 2008).
Conforme Santos (2005, p. 128) “o Mark-up é um índice aplicado sobre o custo de um
bem ou serviço para a formação do preço”. Mendes (2009, p. 127) complementa ao dizer que:
“pela política de Mark-up, o preço de venda de um produto é determinado pela adição de um
percentual – geralmente fixo, mas que pode ser variável – sobre o custo unitário de produção
ou sobre o preço de compra, nos casos de revenda”. Sendo assim, o Mark-up funciona como
um incremento adicionado ao custo, visando um preço que proporcione o pagamento do custo
do produto, todos os outros custos variáveis e o lucro desejado (BRAGA, 2008).
O Mark-up conforme Santos (2005, p. 129) tem for finalidade cobrir as seguintes
contas:
 Impostos sobre vendas;
 Taxas variáveis sobre vendas;
 Despesas administrativas fixas;
 Despesas de vendas fixas;
 Custos indiretos de produção fixos; e
 Lucro.
Mendes (2009, p. 127) afirma que “entre os principais fatores que podem influenciar o
valor do Mark-up podem-se citar o tamanho da planta industrial, o valor do custo fixo total
(CFT) e a elasticidade-preço da demanda por esse produto. Quanto maior for o CFT, maior
será o do Mark-up”. O percentual do Mark-up é diretamente proporcional ao valor do custo
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fixo total, pois quanto maior for este, maior será aquele. Também quanto mais inelástica for a
curva de demanda, maior será o Mark-up.
2.8 Custeio Meta
Modalidade de custeio que surgiu nos anos 90 primeiramente nas indústrias japonesas,
com a finalidade de se estabelecer um custo máximo permitido para determinado produto ou
serviço. A colocação principal desta técnica é que os custos não são o fator predominante para
fixar o preço de venda, o que quando do seu surgimento revolucionou o modo de pensar da
classe atuante, que até então considerava os custos dos produtos como fator fundamental para
a fixação do preço de venda. Segundo Martins (2006, p. 223) “o custeio meta é um processo
de planejamento de lucros, preços e custos que parte do preço de venda para chegar ao custo,
razão pela qual diz-se que é o custo definido de fora para dentro”.
Esse método traz uma forma de cálculo de um preço-meta, que é o estimado para um
produto ou serviço que clientes em potencial pagarão. Essa estimativa é baseada na aceitação
do cliente do valor de um produto e do preço proposto pelos concorrentes. O débito de vendas
de uma empresa e a área de marketing, por meio de contato e interação com os clientes, são,
geralmente, as melhores áreas para identificar as necessidades dos clientes e os valores que
eles aceitam pagar por um determinado produto (HORNGREN, 2007).
O preço-meta, calculado usando informações de clientes e concorrentes, forma a base
para a obtenção do custo-meta. O custo-meta unitário é o preço-meta menos o lucro-meta
unitário das operações. Lucro-meta unitário das operações é o lucro operacional que uma
empresa almeja alcançar, por unidade, de um produto ou serviço vendido. Custo meta unitário
é o custo de um serviço, estimado no longo prazo, que possibilita que a empresa alcance seu
lucro-meta das operações ao vender no preço-meta (HORNGREN, 2007).
Percebe-se que o custeio-meta tem como sua característica mais marcante a
preocupação de vislumbrar inicialmente o preço que o mercado se dispõe a pagar por
determinado produto e em seguida tentar alcançar um custo de produção que seja compatível
para venda no preço que o consumidor julga aceitável. Embora não seja imune as dificuldades
de implementação, o custeio-meta apresenta-se como uma ferramenta poderosa, se utilizado
adequadamente, no sentido de propiciar às empresas condições de sobrevivência em
segmentos de competição acirrada, como atestam as companhias japonesas que vêm
utilizando-o há muito anos.

3 Metodologia
De acordo com Pereira (2002), “a produção de conhecimentos de natureza científica se
faz a partir de resultados obtidos em pesquisas, as quais requerem a adoção de uma
metodologia que auxilie o pesquisador na conclusão de seu trabalho”.
Essa pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de caso, que segundo Antonio Chizotti
(1991) apud Barros e Lehfeld (2007) o estudo de caso distingue por ser uma modalidade de
estudo nas ciências sociais, que se volta à coleta e ao registro de informações sobre um ou
vários casos particularizados, elaborando relatórios críticos organizados e avaliados, dando
margem a decisões e intervenções sobre o objeto escolhido para a investigação – uma
comunidade, organização, empresa etc.
O alvo deste estudo é uma micro empresa varejista do ramos de venda de roupas, que
aqui chamaremos de empresa ADMR. Para tanto, foi utilizado como informação para a
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elaboração do trabalho o mapa caixa da empresa. Relatório esse que contem todos os custos e
despesas incorridos durante um ano.
No que se refere à abordagem do problema esse estudo se caracteriza como uma
pesquisa qualitativa visto que tem como objetivo estudar o método utilizado pela empresa
para formação de preço de venda de seu produto e propor uma segunda alternativa, que no
caso é o Mark up.
Para com Richardson (1999) apud Beuren et al (2009) a abordagem qualitativa não
emprega um instrumento estatístico com base do processo de análise do problema, onde não
se pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas.
Este trabalho encontra-se dividido em três etapas, além da introdução. A primeira
consiste em uma revisão teórica sobre a contabilidade, os tipos de contabilidade e os métodos
de custeio utilizados em nossa pesquisa. Logo em seguida serão analisados os resultados
obtidos com a análise do mapa caixa. E por fim serão apresentadas as considerações finais
acerca do estudo.

4 Análise dos Resultados
Esta seção trata-se da análise dos resultados obtidos com o mapa caixa da empresa
ADMR.
A empresa estudada forma seu preço através de uma análise de fatores: preço do
produto, preço da concorrência e lucro esperado, porém a precificação ocorre sempre através
de estimativas empíricas, não são utilizados nenhum cálculo ou método científico.
Este estudo demonstra a utilização de um método denominado Mark up para subsidiar
a formação do preço de venda.
A primeira etapa do processo é a separação das despesas e custos necessários para a
formação do Mark up em três grupos:
Custo Direto: engloba as mercadorias para revenda e outros custos diretos.
Impostos e Taxas de Vendas: engloba taxas, impostos e comissões incidentes na
venda.
Custos Indiretos de Venda: engloba as despesas administrativas fixas, despesas vendas
fixas e outros custos indiretos de venda.
Depois de separadas as despesas e os custos calcularam-se os percentuais dos custos
indiretos de venda com base no custo total mensal.
O quadro 1 demonstra o percentual dos custos indiretos de venda em relação ao custo
total mensal, verifica-se que as despesas administrativas possuem a maior proporção (1,26%)
dos custos indiretos.
Quadro 1 – Percentual dos custos indiretos de venda em relação ao custo.
Grupo
Custos
Venda

indiretos

Despesas
Despesas Administrativas Fixas
de
Despesas de Vendas Fixas
Outros Custos

TOTAL
Fonte: Elaborado pelos autores; 2011

Percentuais mensais
1,26%
1,17%
0.61%
3,04%

A próxima etapa é calcular a margem de contribuição desejada. Na determinação da
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margem de contribuição serão necessários os percentuais dos custos indiretos de venda e o
lucro desejado.
Quadro 2 – Margem de Contribuição
Elementos
Custos indiretos de Venda
Lucro desejado
TOTAL
Fonte: Elaborado pelos autores; 2011

Percentual
3,04%
20%
23,04/%

A próxima etapa é a formação do Mark up, considerando que os impostos, taxas e
comissões de vendas são de 2,65%. A tabela 4.3 sintetizar o cálculo do Mark up.(Vide
quadro 3)
Quadro 3 – Formação do Mark-up
PREÇO
(-) Impostos e Taxas Vendas
(-) Margem de Contribuição

100%
2,65%
23,04%

MARK-UP

74,31%

Fonte: Elaborado pelos autores; 2011
O valor encontrado é chamado de Mark up divisor, porém neste trabalho o Mark up
utilizado é o multiplicador encontrado da seguinte forma:

Mark-up multiplicador = 1,35.
Encontrado o Mark-up basta aplicá-lo na formação no preço de venda do produto.
Nota-se através do quadro 4 como ocorre a formação do preço de venda de dois
produtos por meio do Mark-up na empresa estudada.
Quadro 4 – Aplicação do Mark-up
BLUSA
CUSTOS DIRETOS
29,25
MARK-UP
1,35
MULTIPLICADOR
PREÇO DE VENDA A 39,36
VISTA
Fonte: Elaborado pelos autores; 2011

CALÇA
CUSTOS DIRETOS
65,3
MARK-UP
1,35
MULTIPLICADOR
PREÇO DE VENDA A 87,88
VISTA

Os preços encontrados pelo Mark up são inferiores aos do praticados pela empresa,
como ser verifica no quadro 5
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Quadro 5 – comparativo entre os preços formados pelo Mark-up e o praticado pela empresa.
Mark-up
Blusa
39,36
Calça
87,88
Fonte: Elaborado pelos autores; 2011

Empresa
79,90
190,00

Verifica-se, portanto que o Mark-up comparado a forma de valoração dos produtos da
empresa demonstrou que a mesma poderia vender alguns deles bem abaixo do preço praticado
atualmente, pois determinado modelo de blusa que é vendida a 79,90 poderia ser vendida a
39,60 e um modelo de calça atualmente comercializado por 190,00 poderia ser vendido por
87,88, e ainda assim a empresa teria um lucro de 20% por peça.

5 Conclusões
Apesar da empresa estudada manter um relatório gerencial dos custos e despesas
incorridos, a mesma não utiliza estes dados para a formação do preço de venda de seus
produtos. Contudo, comparando a maneira como é formado o preço de venda dos produtos
com alguns dos métodos existentes, pode-se notar que o custeio meta é o método de formação
de preço de venda com que mais se aproxima a realidade adotada por ela no processo
auxiliatório de valoração de seus produtos.
Os principais fatores que são levados em conta no momento da elaboração dos preços
de venda nessa empresa são: a adoção do cliente por um valor estimado do produto com base
na aceitação do mesmo por esse valor, tendo em vista o preço proposto pelos concorrentes e a
não utilização dos custos como fator preponderante para a fixação do preço de venda.
O método proposto por este estudo é o Mark-up, método este adotado dada a sua
simplicidade de implantação e fácil entendimento, desde que previamente calculado e
minuciosamente analisado, pois se trata de um percentual colocado sobre o custo da
mercadoria para se chegar ao preço de venda.
O Mark-up comparado a forma de valoração dos produtos da empresa demonstrou que
a mesma poderia vender alguns deles bem abaixo do preço praticado atualmente, pois
determinado modelo de blusa que é vendida a 79,90 poderia ser vendida a 39,60 e um modelo
de calça atualmente comercializado por 190,00 poderia ser vendido por 87,88, e ainda assim a
empresa teria um lucro de 20% por peça.
Este estudo, que teve como problema de pesquisa o seguinte questionamento: Quais os
impactos da utilização do Mark-up para a formação do preço de venda em uma empresa
varejista de Alagoas? Chegou à conclusão de que o método proposto em face de um mercado
altamente competitivo, como o varejo, possibilita dados relativos a custos e possíveis preços
de venda de seus produtos de uma forma simples, acarretando em uma excelente ferramenta
quando o quesito é se destacar entre os concorrentes, de uma vez que os produtos vendidos
nesse ambiente muitas vezes são iguais na concorrência, e levando em consideração que o
preço do produto é o principal atrativo no momento da escolha de comprar ou não.
Com isso, este trabalho pode comprovar a capacidade benéfica da adoção do Mark-up
nesta empresa, e propõe sua utilização, mas tendo em vista que o valor dado por esse método
deva ser comparado com o fornecido pela concorrência, e só assim, seja tomada a decisão de
venda ou não do produto por esse valor.
Sendo assim, como possível linha de pesquisa sugerida para essa ou outras empresas
varejistas, recomenda-se estudos acerca da influência da aceitação do preço de venda por
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parte dos clientes e as consequências sobre a utilidade do método de custos adotado para o
auxilio no processo decisório da formação de preço.
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