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O Emprego de Informações de Custos na Formação de Preços 
em Indústrias Brasileiras: Uma Pesquisa de Campo 
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Custos. 
 
 
 
Tema: Análisis de precios – costos: repercusión en el 
comportamiento del mercado 
 
 
 
Resumo 

Este estudo teve por objetivo identificar se as empresas utilizam informações de 
custos na análise e formação do preço de venda e se esta utilização influencia a adoção 
de métodos de custeio. Foi realizado a partir de uma investigação empírica, baseada em 
questionário, incorporando dados de oitenta e uma (81) indústrias brasileiras.  A pesquisa 
utilizou duas técnicas de coleta de dados: entrevistas estruturadas e questionário enviado 
através de correio eletrônico. Os principais resultados foram comparados com outras 
pesquisas nacionais e internacionais e mostram que as empresas pesquisadas utilizam 
informações de custos com o propósito de formar preços e que efetuam análises 
periódicas dos preços de venda em confronto com os custos unitários. Diferente do 
esperado, no entanto, não foram encontradas relações estatisticamente significativas que 
indicassem que o uso de informações de custos na formação de preços influencia a 
adoção de sistemas de custeio. 
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1. Introdução 
Muitas empresas têm buscado substituir ou aprimorar seus sistemas de custos, 

implementando recentes conceitos – tais como Custeio da Qualidade, Custeio do Ciclo 
de Vida, Custeio Kaizen, Custo Meta, Teoria das Restrições e Gestão Estratégica de 
Custos – e acrescentando ao simples e tradicional Custeio por Absorção, novos métodos 
de Custeio como o Activity Based Costing e o Activity Based Management.  

Esta pesquisa buscou identificar se o uso de informações de custos na formação do 
preço e na análise da lucratividade das empresas brasileiras influencia a adoção de 
sistemas de custeio. A fonte dos dados é a pesquisa na área de custos conduzida por 
Nascimento Neto (2002). São poucas as pesquisas empíricas sobre custos realizadas no 
Brasil e a maioria delas tem usado uma abordagem de estudo de caso, que embora 
forneça uma análise aprofundada, consideram um número limitado de empresas. 

O artigo está dividido em quatro seções, além desta introdução. A segunda seção 
apresenta, sinteticamente, a importância da Contabilidade de Custos na formação do 
preço de venda do produto e na obtenção de rentabilidade; a terceira seção expõe a 
metodologia empregada na realização da pesquisa; a quarta seção mostra os resultados 
obtidos, divididos em: (a) características dos respondentes e das empresas pesquisadas; 
(b) sistemas de custeio das empresas pesquisadas; (c) utilização de informações de 
custos na formação de preços e (d) relação entre o uso de informações de custos na 
formação de preços e a adoção de sistemas de custeio; e, por fim, a quinta seção 
apresenta as conclusões. 

 
 
 

2. Importância da Contabilidade de Custos na Formação do Preço e na 
Rentabilidade 

“O número de participantes em um mercado afeta significativamente a maneira pela 
qual se determina o preço” (Wonnacott et alli, 1933: 51). Em uma concorrência perfeita, 
onde há muitos consumidores e vendedores, os preços são estabelecidos em função do 
mercado, que neste caso é dito competitivo. Em uma concorrência imperfeita, no entanto, 
os vendedores detêm o controle do mercado, estabelecendo preços através de diversos 
critérios. 

Até o advento da primeira crise do petróleo, em 1973, segundo Ghinato (1996), em 
função da menor competitividade dos mercados, havia o chamado “Princípio do Custo”, 
expresso pela fórmula: Preço = Custo + Lucro, onde grande parte das empresas 
calculavam seus preços com base no custo acrescido à margem de lucro desejada. 
Dessa forma, quem terminava por arcar com quaisquer custos adicionais decorrentes de 
ineficiência dos processos produtivos era o consumidor, para quem os custos eram 
repassados através da fórmula citada, tendo a Contabilidade de Custos, naquela época, 
como finalidade principal, a avaliação de estoques para elaboração de demonstrações 
financeiras e formação de preços.  

Hoje, no entanto, no ambiente competitivo e globalizado em que as empresas 
buscam sobreviver, estas influenciam cada vez menos o preço dos produtos e serviços 
oferecidos, sendo o lucro representado pela fórmula: Preço – Custo = Lucro; que, embora 
matematicamente igual à fórmula anterior, elucida que o lucro depende do preço – que é 
estabelecido pelo mercado – e do custo – que está associado à forma como a empresa 
organiza seu processo produtivo.  

Assim, posto que o preço é determinado pelo mercado, para aumentá-lo é preciso 
fazer crescer o valor percebido pelo cliente. Valor, conforme Nakagawa (1993:25), “é algo 
que se adiciona à matéria-prima e/ou materiais/partes adquiridos de terceiros (externos e 
internos)”. Os fatores que possibilitam a criação de valor, segundo Hill & Jones (1998), 
são: eficiência (que permite a redução dos custos), qualidade (que permite tanto a 
redução de custos como o aumento do valor percebido pelo cliente), inovação (que 
permite tanto a redução de custos como o aumento do valor percebido pelo cliente) e 
resposta ao cliente (que permite o aumento do valor percebido pelo cliente).  
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Quanto aos custos, a sua redução é conhecida como Princípio do Não-Custo 
(Ghinato, 1996) e faz com que a Contabilidade de Custos ganhe uma importante função, 
no sentido de que a lucratividade e a própria continuidade da empresa estão muito 
condicionadas à eliminação ou, pelo menos, à minimização dos custos que não 
adicionam valor. Este princípio vai ao encontro de conceito de Custo-Meta representado 
pela fórmula: Custo-Meta = Preço de Venda (determinado pelo mercado) – Lucro 
desejado, onde, como colocam Berliner & Brimson (1992), se o Custo-Meta for inferior 
aos custos projetados ou padrões, reduções de custos deverão ser efetuadas nos 
orçamentos e nos padrões, durante certo período de tempo, a fim de poder enfrentar o 
mercado. Dessa forma, a adoção de métodos de custeio mais acurados – que permitam 
melhor gerenciamento e visualização das causas e comportamento dos custos – torna-se 
essencial para garantir a rentabilidade da empresa no mercado.  
 
 
 
3. Metodologia 

Os dados foram obtidos em uma pesquisa de campo com indústrias brasileiras. Foi 
utilizado um único questionário de pesquisa, com 33 questões. Neste artigo são 
apresentados somente os resultados relativos às características das empresas 
pesquisadas, aos sistemas de custeio utilizados e ao uso de informações de custos na 
análise e formação de preços.  

O questionário foi aplicado mediante dois tipos de pesquisa por amostragem: (1) 
entrevistas pessoais e (2) pesquisas por correio. Neste segundo tipo de pesquisa foi 
utilizado o correio eletrônico, através do envio de e-mails solicitando que o possível 
respondente preenchesse o questionário que estava disponibilizado em uma home-page.  

A população estudada corresponde a todas as industriais brasileiras. O único 
critério utilizado na seleção da amostra foi o de que as empresas participantes 
pertencessem ao setor industrial. Este critério teve por objetivo homogeneizar a amostra, 
considerando que neste tipo de empresa é mais comum a existência de sistema de 
custeio implantado.  

Nesta pesquisa foram utilizadas duas formas de amostragem: por julgamento e 
amostra populacional. A amostra por julgamento é feita de acordo com a conveniência  
do  pesquisador, que  escolhe participantes da amostra que julga corresponderem a 
certos aspectos da população. Essa amostra foi definida principalmente por restrições 
orçamentárias, tendo, portanto, ficado circunscrita às empresas da Região Metropolitana 
de Recife, uma vez que o acesso exigia menos recursos financeiros. As indústrias 
entrevistadas pessoalmente tiveram duas fontes de obtenção do endereço postal: (1) o 
catálogo do ano de 1999 do Sinduscon/PE – Sindicato da Indústria da Construção Civil 
de Pernambuco – contendo o nome, endereço e telefone das principais indústrias que 
são fornecedoras de insumos e matérias-primas para o setor de Construção Civil em 
Pernambuco, obtido junto ao SEBRAE/PE e (2) Telelista Comercial da Região 
Metropolitana do Recife e Arquipélago de Fernando de Noronha do ano de 2001, 
distribuída pela Telemar - Companhia Telefônica que atende a região - a todos os 
assinantes da linha telefônica desta empresa. Não se tem registro do número de 
empresas procuradas, mas foram realizadas 53 entrevistas estruturadas. 
 A amostra populacional, por sua vez, teve como população alvo as empresas de 
grande porte do setor industrial brasileiro. Para que se pudesse contar com uma amostra 
razoavelmente significativa, ainda que não estatisticamente, optou-se por obter-se as 
respostas disponibilizando-se o questionário em uma home-page na internet e enviando 
e-mails para os potenciais respondentes. As indústrias da amostra para representar esta 
população foram obtidas de três fontes de endereços eletrônicos: (1) a Revista NEI – 
Noticiários de Equipamentos Industriais – Edição Especial Top Five do ano de 
2000/2001, que fornece a lista dos cinco fornecedores industriais preferidos pelos leitores 
da NEI em 396 categorias de produtos; (2) a lista de nomes e e-mails dos participantes 
do VII Congresso Brasileiro de Custos - realizado em outubro do ano 2000 em Recife - 
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cedida pelo coordenador do mesmo e orientador desta pesquisa; (3) listas dos alunos dos 
seguintes cursos de especialização: (a) Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Contabilidade da UFRGS, de Porto Alegre, cedida pelo coordenador do curso, Prof. Dr. 
Paulo Schmidt; e (b) Pós-graduação em Controladoria de Gestão da UFPE do ano 2000, 
cedida pelo coordenador do curso, Prof. Luiz Carlos Miranda, Ph.D. A primeira fonte foi 
escolhida por indicar não quaisquer indústrias, mas as cinco preferidas de cada categoria 
de produtos e as demais fontes foram escolhidas pela facilidade de acesso aos 
endereços eletrônicos e também porque acreditou-se que profissionais participantes de 
congressos ou de cursos de pós-graduação na área de custos, teriam um interesse maior 
em colaborar com pesquisas empíricas nesta área. 
 Dessa forma, da pesquisa via internet foram enviados 1.434 e-mails, sendo que 
destes 833 e-mails foram enviados para as empresas da revista NEI Top Five que 
possuíam ou forneceram o endereço eletrônico, 528 para os inscritos no VII Congresso 
Brasileiro de Custos que possuíam ou forneceram endereço eletrônico, 36 e-mails para 
os ex-alunos do curso de pós-graduação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Contabilidade do Rio Grande do Sul e 33 para os ex-alunos do Curso de Pós-graduação 
em Controladoria da UFPE. Dos 1.434 e-mails enviados apenas 1.056 e-mails chegaram 
ao destinatário. Destes, foram obtidas diversas respostas – explicando porque a empresa 
não poderia participar da pesquisa, solicitando mais informações ou fornecendo o 
endereço do responsável por custos na empresa – e apenas 31 questionários 
respondidos. 
 Assim, na aplicação de ambas as metodologias, foram obtidos 84 questionários 
respondidos, sendo 53 provenientes de entrevistas estruturadas na Região Metropolitana 
de Recife e 31 obtidos mediante a disponibilização eletrônica do questionário em uma 
home-page. Destes, três foram excluídos das análises por não pertencerem ao setor 
industrial. 

Nos próximos itens é feita uma breve análise descritiva das respostas obtidas. 
 
 
 
4. Resultados 
 
 
 
4.1. Características dos Respondentes e das Empresas Pesquisadas 
 

Função Respondente Ranking Freqüência Percentual Percentual 
Acumulado

Gerente Proprietário/Gerente Geral 4 12 14,8 14,8 
Diretor/Gerente Financeiro/ 
Gerente Administrativo 

3 13 16,0 30,9 

Responsável por Custos 1 19 23,5 54,3 
Contador/Analista 
Contábil/Controller 

2 18 22,2 76,5 

Outros 1 19 23,5 100,0 
Total  81 100,0  

Tabela 1. – Função dos Respondentes 
 

Um grande percentual de respondentes (23%) se classificou como responsável pela 
área de custos (tabela 1).  Igual percentual de respondentes se classificou na categoria 
“outros”. Dentre os respondentes que assinalaram a alternativa “outros”, foram 
especificadas as seguintes funções: ‘auditor interno senior’, ‘coordenadora do núcleo de 
custos e preços’, ‘chefe do departamento de orçamento e custos’, ‘vice-presidente’, ‘chefe 
de logística’, ‘especialista em planejamento e análise’, ‘analista de organização e metas’; 
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‘chefe do departamento de contabilidade’, ‘gerente de controladoria’, ‘consultor contábil, 
‘assessor comercial e  ex-chefe de custos’, ‘gerente e ex-responsável pela área de 
custos’ e ‘diretor industrial’. Os demais respondentes não especificaram suas funções. 

Após estas alternativas de respostas, o maior percentual de respondentes se 
classificou como contador, função que geralmente está relacionada à contabilidade de 
custos da empresa. Mesmo no caso dos gerentes proprietários, gerentes gerais, 
diretores, gerentes financeiros e gerentes administrativos – menores percentuais de 
respondentes – alguns dos respondentes afirmaram que a empresa não possuía uma 
área específica de custos e que suas atividades envolviam cálculos e análises de custos.  

Com relação às empresas participantes desta pesquisa, a maioria é de origem 
nacional (70%), como mostra a tabela 2. Destas, a maior parte é composta por capital 
privado (65%). Das empresas multinacionais (29%), quatro tinham os Estados Unidos e 
três tinham a Alemanha como país de origem, uma era proveniente da Inglaterra, uma da 
Holanda, uma da Suíça e outra do Canadá. Os demais respondentes não informaram a 
origem de suas empresas. 

 
Origem do Capital Freqüência Percentual Percentual 

Acumulado 
Nacional Estatal 4 4,9 4,9 
Nacional Privado 
(única) 

32 39,5 44,4 

Nacional Privado 
(grupo) 

21 25,9 70,4 

Multinacional 24 29,6 100,0 
Total 81 100,0  

Tabela 2. – Origem do Capital 
 

Como mostra a tabela 3, a maioria das empresas (69%) existe há mais de duas 
décadas, tempo suficiente para se estabelecerem no mercado e organizarem sua 
contabilidade de custos. Houve casos, inclusive, em que foram entrevistadas empresas 
centenárias.  Das empresas que participaram desta pesquisa, apenas três empresas 
existem há menos de dois anos (4%) e quatro empresas estão operando há menos que 
cinco anos (5%). 

 
Idade da Empresa Freqüência Percentual Percentual 

Válido 
Percentual 
Acumulado 

Menos de 2 anos 3 3,7 3,8 3,8 
Entre 2 e 5 anos 4 4,9 5,0 8,8 
Entre 6 e 10 anos 9 11,1 11,3 20,0 
Entre 11 e 20 anos 9 11,1 11,3 31,3 
Mais de 20 anos 55 67,9 68,8 100,0 
Total 80 98,8 100,0  
Não Respondeu 1 1,2   
 Soma 81 100,0   

Tabela 3. – Idade das Empresas 
 

As empresas respondentes foram classificadas nas faixas de número de 
empregados utilizada pelo IBGE (2001), segundo a qual micro e pequenas empresas são 
aquelas que possuem de 0 a 99 funcionários (micro empresa de 0 a 9 funcionários e 
pequena de 10 a 99 funcionários); média empresa é aquela que possui de 100 a 499 
funcionários e grande empresa é a que possui acima de 500 funcionários. Assim, de 
acordo com a tabela 4 a seguir, podemos observar que das empresas participantes desta 
pesquisa a maior parte correspondia a empresas de grande porte (44% dos 
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respondentes), seguida das empresas de médio porte (32% dos respondentes) e das de 
pequeno porte (24% dos respondentes). 

 
 

Nº de 
Funcionários 

Classificação 
do IBGE 

Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado

Até 100 Pequena 19 23,5 23,7 23,7 
Entre 101 e 500 Média 26 32,1 32,5 56,2 
Acima de 500 Grande 35 43,2 43,8 100,0 
Total  80 98,8 100,0  
Não Respondeu  1 1,2   
Soma   81 100,0   

Tabela 4. – Classificação do Porte da Empresa Segundo o Número de Funcionários 
 
Das empresas participantes da pesquisa, mais da metade (56%) afirmou exportar 

seus produtos para o mercado internacional (tabela 5).  
 

Atuação no Mercado 
Externo 

Freqüência Percentual 

Sim 45 55,6 
Não 36 44,4 
Total 81 100,0 

Tabela 5. – Atuação no Mercado Externo 
 

Na tabela 6 a seguir, é possível observar que enquanto apenas 36% das empresas 
pesquisadas possuíam mais de dez concorrentes, a maior parte destas empresas 
possuía poucos concorrentes – de quatro a dez concorrentes – (41%), outra parte 
significativa possuía de um a três concorrentes apenas (18%) – consistindo em 
oligopólios regionais ou nacionais e quatro empresas (5%), ainda, afirmaram não possuir 
nenhum concorrente no processo de fabricação e venda de seus produtos, sendo, 
portanto monopólios regionais ou nacionais.   

 
Nº de 

Concorrentes 
Freqüência Percentual Percentual 

Acumulado 
Nenhum 4 4,9 4,9 
de 1 a 3 15 18,5 23,4 
de 4 a 10 33 40,8 64,2 
mais de 10 29 35,8 100,0 
Total 81 100,0  

Tabela 6. – Número de Concorrentes 
 

Conforme a tabela 7 apresentada em seguida, a maior parte das empresas 
respondentes produz apenas de um a dez produtos diferentes (35%), incluindo todas as 
modificações no tamanho, cor, material e outras; enquanto somente 14% destas 
empresas fabricam mais de 1000 produtos.  

 
Nº de produtos 

diferentes 
Freqüência Percentual Percentual 

Acumulado 
1-10 28 34,6 34,6 
11-100 21 25,9 60,5 
101-1000 21 25,9 86,4 
Mais de 1000 11 13,6 100,0 
Total 81 100,0  

Tabela 7. – Quantidade de Produtos Diferentes Fabricados 
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4.2. Sistemas de Custeio das Empresas Pesquisadas 
A fim de saber se tais empresas estão empregando sistemas mais acurados de 

custeio de seus produtos, os respondentes foram solicitados a assinalar, dentre as cinco 
alternativas possíveis, “qual (is) o (s) sistema (s) de custeio utilizado (s)?”. Os resultados 
são sumarizados na tabela 8. O Custeio por Absorção é o mais utilizado, sendo baixo o 
emprego de sistemas mais úteis do ponto de vista gerencial, tais como o Custeio Variável 
e o Custeio ABC. 

 
Sistemas de Custeio 

Utilizados 
Ranking Freqüência1 Percentual2 

 
Percentual 

Válido3 
Absorção 1 50 61,7 65,8 
Variável  2 24 29,6 31,6 
Pleno 4 8 9,9 10,5 
ABC 3 17 21 22,4 
Outros 5 7 8,6 9,2 
1 O  nº de respostas é maior que o de respondentes porque era permitido assinalar 
mais de uma alternativa; 
2 Percentual calculado com base no número de 81 empresas que participaram da 
pesquisa;                    
3 Percentual calculado excluindo-se das 81 empresas, as 5 (6,2%) que não 
responderam a questão. 

Tabela 8. – Sistemas de Custeio Utilizados 
 
Tais resultados são diferentes dos de duas pesquisas realizadas nos Estados 

Unidos:.(1) a de Cornick (1988), que indicou que 70% das empresas pesquisadas 
separam gastos de “overhead” fixos dos variáveis; e a de Hendricks (1989), onde apenas 
15% das empresas respondentes utilizavam o custeio variável, enquanto 85% utilizavam 
o custeio integral – que neste caso englobariam os custeios Pleno, por Absorção e o 
ABC. Nesta pesquisa, 31,6% das empresas adotam o Custeio Variável, o que representa 
menos da metade do percentual encontrado por Cornick (1988) e mais que o dobro do 
encontrado por Hendricks (1989).  
 
 
 
4.3. Utilização de Informações de Custos na Formação do Preço de Venda 

Os respondentes foram solicitados a indicar “quais os propósitos da Contabilidade 
de Custos na sua empresa?”. A tabela 9 sumariza os resultados. Gerenciamento de 
custos foi o propósito de contabilidade de custos mais citado pelos participantes desta 
pesquisa (91% dos participantes). Este resultado é semelhante ao obtido na pesquisa de 
Yoshikawa (1989), onde este propósito foi citado em 1ºlugar pelas empresas escocesas 
participantes da pesquisa e citado em 2ª lugar pelas empresas japonesas que 
participaram da mesma pesquisa. O segundo propósito mais citado nesta pesquisa foi 
“orçamento e controle orçamentário” (citado por 82% das empresas pesquisadas) e o 
terceiro mais citado foi a tomada de decisões (78%). Preço e política de preços foram 
citados por 71,3% das empresas. Os propósitos menos citados são os relacionados à 
área de produção da empresa, tais como a análise do desempenho do pessoal da 
produção (45%) e a definição do mix de produção e vendas (39%). Estes resultados 
revelam uma maior utilização de informações de custos com as finalidades de 
gerenciamento e controle de custos, tomada de decisão e formação de preços, do que 
com finalidades de controle da produtividade e do volume de produção. 

 
 
 
 



 9

Propósitos da Contabilidade 
de Custos 

Ranking Freqüência1 Percentual2  Percentual 
Válido3 

Gerenciamento de Custos 1 73 90,1 91,3 
Preço e Política de Preços 4 57 70,4 71,3 
Cálculo de Lucro 5 48 59,3 60 
Definição do Mix de Produção e 
de Vendas 

8 31 38,3 38,7 

Análise do Desempenho da 
Produção 

7 36 44,4 45 

Orçamento e Controle 
Orçamentário 

2 66 81,5 82,5 

Preparação de Demonstrações 
Financeiras 

6 47 58 58,8 

Tomada de Decisões 3 63 77,8 77,8 
1 O nº de respostas é maior que o nº de respondentes porque era permitido assinalar mais 
de uma alternativa; 
2 Percentual calculado com base no número de 81 empresas que participaram da  
pesquisa; 
3 Percentual calculado excluindo-se das 81 empresas participantes, 1 (1,2%) que não 
respondeu esta questão. 

Tabela 9. – Propósitos da Contabilidade de Custos 
 
Ao serem solicitados a indicar “quem são os maiores solicitadores de informações 

e análises de custos?”, os respondentes revelaram que os três maiores solicitadores 
dessas informações são: o Departamento de Administração Financeira; o Departamento 
de Vendas;  e o Departamento de Produção, apontados por, respectivamente, 70%, 67% 
e 61% das empresas participantes da pesquisa, como apresentado na tabela 10 a seguir. 
A pesquisa de Robles Jr. & Marion (2000) também identificou, embora em ordem 
diferente, estes três departamentos como os maiores solicitadores de levantamentos e 
análises de custos, tendo sido o Departamento de Produção citado como o maior 
solicitador por 31 empresas das 77 empresas pesquisadas por estes autores (40%), a 
Alta Administração citada por 29 empresas (38%) e a Gerência de Vendas citada por 20 
empresas (26%). É interessante observar que, embora os propósitos de contabilidade de 
custos menos citados pelas empresas pesquisadas tenham sido os relacionados à área 
de produção da empresa (como mostrado na tabela 9 anteriormente), o Departamento de 
produção foi o terceiro maior solicitador de informações de custos. Por outro lado, a 
solicitação de informações de custos pelo Departamento de Administração e de Vendas, 
ressalta a utilização destas informações no gerenciamento e controle de custos, na 
tomada de decisão, na formação de preços e na apuração do lucro. É notório o fato do 
Departamento de Engenharia ser um dos que menos solicitam informações de custos – 
quando a elaboração e implementação de projetos requerem cuidadosa avaliação de 
recursos – bem como o fato de que apenas 38% das empresas tenham assinalado o 
Departamento de Planejamento e Controle como solicitador de informações de custos, 
quando 82% das empresas assinalaram orçamento e controle orçamentário como 
propósito da Contabilidade de Custos. Uma possível razão para isto talvez seja o fato de 
nem todas as empresas possuírem departamentos específicos com as funções de 
engenharia e controle. 
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Solicitadores de Informações 
de Custos 

Ranking Freqüência1 Percentual2 
 

Percentual 
Válido3 

Departamento de Vendas 2 53 65,4 67,1 
Departamento de Produção 3 48 59,3 60,8 
Departamento de Engenharia 5 18 22,2 22,8 
Departamento de Administração 
Financeira 

1 55 67,9 69,6 

Departamento de Qualidade 6 7 8,6 8,9 
Departamento de Planejamento e 
Controle 

4 31 38,3 39,2 

 1 O nº de respostas é maior que o nº de respondentes pois era permitido assinalar mais 
de uma alternativa; 
 2 Percentual calculado com base no nº de 81 empresas que participaram da  pesquisa; 
 3 Percentual calculado excluindo-se das 81 empresas, as 2 (2,5%) que não 
responderam esta questão. 

Tabela 10. – Departamentos Solicitadores de Informações de Custos 
 

Nesta pesquisa, é possível observar, segundo a tabela 11 abaixo, que pouco mais 
da metade (51,9%) das empresas pesquisadas formam preços com base tanto em custos 
como nos valores de mercado, enquanto 11,7% destas empresas não calculam preços 
com base em custos, mas apenas observam o mercado, o que, embora demonstre a 
crescente importância do mercado na formação de preços, não implica na perda de 
relevância do cálculo de custos para estabelecimento de preços, visto que, 67,6% das 
empresas pesquisadas calculam preços com base em fórmulas que consideram custos. 
Este, talvez, seja o motivo do item “preço e política de preços” ter sido citado como 
propósito da contabilidade de custos por 71,3% das empresas (como mostrado 
anteriormente na tabela 9). 

Diferentemente desta pesquisa, no estudo feito por Cornick (1988), ao invés de 
investigar-se o uso ou não de custos para formação de preços, investigou-se que 
fórmulas eram utilizadas pelas empresas pesquisadas para formar preços. Assim, foi 
identificado que 6% das empresas pesquisadas utilizam “receita marginal=custo 
marginal”; 2% utilizam “custos variáveis = receita incremental”; 1% utiliza “custos 
incrementais = receita incremental”; 20% utilizam “custo + preço (custo integral + uma 
percentagem fixa)” e 71% utilizam o custo integral baseados em uma abordagem que 
considera o ambiente competitivo. 

 
Formação do 

Preço de Venda 
Ranking Freqüência1 Percentual2 

 
Percentual 

Válido3 
Não calcula, observa o mercado 5 9 11,1 11,7 
É negociado caso a caso 4 12 14,8 15,6 
Combinando informações de 
custos com a margem 

3 19 23,5 24,7 

Combinando informações de 
custos e de mercado 

1 40 49,4 51,9 

Aplicando um índice sobre custos 6 7 8,7 9,1 
Usando uma fórmula que leva em 
conta custos, impostos e lucro 

2 26 32,1 33,8 

1 O nº de respostas é maior que o nº de respondentes pois era permitido assinalar mais 
de uma alternativa;  
2 Percentual calculado com base no número de 81 empresas que participaram da  
pesquisa; 
3 Percentual calculado excluindo-se das 81 empresas, as 4 (4,9%) que não responderam 
esta questão.  

                             Tabela 11. – Formação do Preço de Venda 
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Ao responder se “são feitas análises do custo unitário de produção em confronto 
com o preço unitário de venda?”, a grande maioria (82,7%)  das empresas afirmou 
efetuar tal análise (tabela 12). A pesquisa de Robles Jr. & Marion (2000), também indicou 
um alto percentual de empresas (58,4%)  que apresentavam análise dos preços de venda 
unitários dos produtos em confronto com seus custos unitários.  

 
Análise do Custo Unitário e Preço de 

Venda 
Freqüência Percentual 

Sim 67 82,7 
Não 11 13,6 
Não sabe 3 3,7 
Total 81 100,0 

Tabela 12. – Análise do Custo Unitário em Confronto com o Preço Unitário de Venda 
 

Ao serem questionados sobre “qual a periodicidade desta análise?”, a maioria das 
empresas (60,5% das empresas pesquisadas e 73,1% das que afirmaram efetuar a 
análise do preço de venda em confronto com o custo de seus produtos) afirmou efetuar 
esta análise mensalmente. Os resultados encontram-se na tabela 13. Na pesquisa de 
Robles Jr. & Marion (2000) a maior parte das empresas também efetua esta análise 
mensalmente (71,2%), enquanto 13,3% das empresas fazem esta análise 
semestralmente, 11,1% fazem trimestralmente e 4,4% fazem bimestralmente. 

 
Periodicidade da 

Análise do  
Custo X Preço 

Ranking Freqüência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Acumulado

Diariamente 2 6 7,4 8,9 8,9 
Semanalmente 4 3 3,7 4,5 13,4 
Quinzenalmente 5 2 2,5 3,0 16,4 
Mensalmente 1 49 60,5 73,1 89,5 
Trimestralmente 5 2 2,5 3,0 92,5 
Semestralmente 6 1 1,2 1,5 94,0 
Eventualmente 3 4 4,9 6,0 100,0 
Total  67 82,7 100,0  
Não efetua esta análise  11 13,6   
Não respondeu  3 3,7   
 Soma  81 100,0   

Tabela 13. – Periodicidade da Análise do Custo Unitário em Confronto com o  
Preço Unitário de Venda 

 
 
 
4.4. Relação entre o Uso de Informações de Custos na Formação de Preços 
e  a Adoção de Sistemas de Custeio 

Nessa questão, buscou-se investigar se, de acordo com o esperado, empresas que 
formam seus preços com base em informações de custos se preocupam mais com a 
apuração dos mesmos e, por conseguinte, empregam métodos de custeio mais 
acurados. 
 
Hipótese: 
H0 – Não há relação entre a forma como as empresas estabelecem seus preços de 
venda e a utilização dos métodos de custeio. 
H1 - Há relação entre a forma como as empresas estabelecem seus preços de 
venda e a utilização dos métodos de custeio. 

 



 12

Esta hipótese foi testada tanto para a utilização do custo na formação de preço, 
como para a utilização de informações do mercado para a formação de preço. 

O teste Canônico da Diferença entre Proporções não apresentou nenhuma 
significância estatística (tabela 14 e 15) entre a forma como a empresa estabelece o 
preço de venda de seus produtos (se fazendo uso de informações de custos ou de 
mercado) e a adoção de métodos de custeio. Assim, a hipótese nula foi aceita, enquanto 
a hipótese alternativa foi rejeitada. 

 
 Usa Custo Para 

Formar Preço 
(n=61) 

Não Usa Custo 
Para Formar 
Preço (n=15) 

Teste Canônico da Diferença 
entre Proporções 

(nível de significância) 
Absorção 67% 60% 0,60 
Variável 33% 27% 0,65 
Pleno 8% 20% 0,19 
ABC 21% 27% 0,66 
Outros 11% 0% 0,17 

Tabela 14. – Relação entre o Uso de Custo na Formação de Preços e a Adoção  
de Métodos de Custeio 

 
Pode-se observar que, o Custeio por Absorção possui o maior percentual de 

adoção tanto nas empresas que usam informações de custos para formar preço, como 
nas que não as usam. Semelhantemente a esta pesquisa, na pesquisa de Cornick 
(1988), poucas empresas utilizavam o custeio variável, enquanto que a maioria das 
empresas pesquisadas, usavam o custo integral para formação de preços, na medida em 
que o mercado suportasse. 

 
 Considera o 

Mercado para 
Calcular o  

Preço (n=50) 

Não Considera o 
Mercado para 

Calcular o Preço 
(n=26) 

Teste Canônico da 
Diferença Entre 

Proporções 
(nível de significância) 

Absorção 68% 62% 0,58 
Variável 34% 27% 0,54 
Pleno 14% 4% 0,18 
ABC 24% 19% 0,64 
Outros 8% 12% 0,62 

Tabela 15. – Utilização de Informações de Mercado na Formação do Preço e Adoção de 
Métodos de Custeio 

 
 
 
5. Conclusão 

Nesta pesquisa buscou-se mostrar a importância da Contabilidade de Custos, seja 
para formação dos preços, seja para obtenção de maior lucratividade. Como indício disto, 
preço e política de preços foram citados como propósito da Contabilidade de Custos por 
71,3% das empresas e o Departamento de Vendas foi identificado como o 2º maior 
solicitador de informações de custos. Além disso, das empresas pesquisadas, mais da 
metade (51,9%) forma preços com base tanto em custos como nos valores de mercado e 
67,6% afirmaram calcular preços com base em fórmulas que consideram custos. 
Também foi identificado um alto percentual de empresas (82,7%) que apresentavam 
análise dos preços de venda dos produtos em confronto com seus custos unitários, 
sendo esta análise feita, na maioria das empresas, mensalmente. 

Observou-se, ainda, que o Custeio por Absorção é o mais utilizado, sendo baixo o 
emprego de sistemas mais úteis do ponto de vista gerencial, tais como o Custeio Variável 
e o Custeio ABC. Esperava-se que empresas que formam seus preços com base em 
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informações de custos se preocupassem mais com a apuração dos mesmos e, por 
conseguinte, empregassem métodos de custeio mais acurados. No entanto, nas 
empresas pesquisadas isto não foi verificado, sendo o Custeio por Absorção largamente 
adotado tanto nas empresas que usam informações de custos para formar preço, como 
nas que não as usam. 

Tais resultados podem indicar uma escolha arbitrária do método de custeio ou a 
simples obediência à legislação, sem qualquer busca de um método adequado às 
decisões que se desejam tomar com base nas informações fornecidas pelo sistema de 
custos. Tal escolha, somada ao emprego extensivo do Custeio por Absorção sem a 
utilização, na maioria das vezes, de outro tipo de custeio que possibilite uma melhor 
visualização do comportamento dos custos, pode levar a valores de custos e resultados 
distorcidos e a decisões equivocadas.  
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