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RESUMO 

 

 

Em qualquer que seja o segmento comercial ou fabril, o mercado consumidor é quem 

determina o que é consumido, não seria diferente nas indústrias panificadoras. Uma vez 

considerados itens de necessidade, os produtos panificados necessitam adequar-se às 

necessidades do consumidor, aliando boa aceitação do produto e preço justo, garantindo que o 

produto vendido pague seus custos e gere lucro. O auxilio de métodos de custeio e análise de 

custos da produção permite que o gerenciador tenha noção do quanto ele gasta para produzir e 

vender uma unidade do seu produto. O presente trabalho analisa os custos de produção da 

fabricação do pão francês, em uma panificadora de pequeno porte, na cidade de Mossoró/RN, 

com o objetivo de identificar o Mark-up, com base no preço de venda trabalhado pela 

empresa, comparando o mesmo com a projeção do que é considerado ideal pelo proprietário.  

 

Palavras-chave: Métodos de custeio; Custos, Pão francês, Panificadora, Mark-up. 

 

  



 
 

ABSTRACT  

 

In any commercial or manufacturing segment, the consumer market determines what is 

consumed, it would be no different in the bakery industries. Once considered items of 

necessity, baked products need to be tailored to consumer needs, combining good product 

acceptance and fair price, ensuring that the product sold pays its costs and generates profit. 

The help of costing methods and production cost analysis allows the manager to know how 

much he spends to produce and sell a unit of his product. This current study analyzes the 

production costs of bread making in a small bakery in the city of Mossoró / RN, with the 

objective of identifying the mark-up, based on the selling price worked by the company, 

comparing the even with the projection of what is considered ideal by the owner. 

 

Keywords: Costing methods; Costs, French Bread, Bakery, Mark-up. 
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1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade de custos é, dentro de uma organização, a ferramenta que possibilita o 

alcance do sucesso, de modo que a empresa consiga realizar um controle de gastos, mensurar 

sua margem de contribuição e definir o preço de venda correto do seu produto ou serviço. Em 

qualquer setor do mercado mundial, é necessária essa análise, possibilitando que os gestores 

tenham informações relevantes à sua disposição, facilitando a tomada de decisões (BENDLIN 

e SOUZA, 2011).  

Uma correta mensuração de custos e análise de viabilidade econômica, além da análise 

da margem de contribuição, é de grande importância para a tomada de decisões dentro da 

organização, de modo que tais informações dão embasamento para que as escolhas possam 

condizer com a realidade da empresa, como por exemplo, a redução de custos, ou mesmo o 

investimento em maquinário (SILVA, et al., 2014).  

De acordo com Silva et al. (2012), a definição do preço de venda é um processo árduo e 

que exige grande atenção por parte de todo o corpo dirigente da organização, seja a mesma 

prestadora de serviços ou um empreendimento comercial, de modo que um alto preço pode 

não ser aceito pelo consumidor, ou mesmo um preço muito baixo pode não dar retorno 

financeiro a empresa.  

Teixeira (2014) relata que nos tempos atuais, onde se deve produzir mais com menos, a 

eficiência do processo fabril é de suma importância para o sucesso de uma organização, o que 

é sabido pelo fato de as empresas terem que direcionar suas decisões de modo a equilibrar a 

qualidade do produto e a redução de custos do processo, garantindo que as especificações dos 

clientes sejam devidamente atendidas. 

A indústria de panificação é, em suma, um dos ramos de maior concorrência no 

mercado nacional, o que se dá pelo fato de o ramo alimentício ser considerado de consumo 

imediato e ter retorno de investimento normalmente, em tempo menor, quando comparado 

com outros setores de comércio e indústria. De acordo com a ABIP – Associação Brasileira 

da Indústria de Panificação e Confeitaria –, o estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2018, 

conta com um total de 3607 panificadoras em atividade.  

Correlacionando a panificação com a mensuração correta dos custos, é sabido que o pão 

que é consumido todos os dias pelo brasileiro, é considerado um item de necessidade, ou seja, 

é consumido diariamente e existe um preço considerado regular pelo mercado consumidor. 

Ao passo que esse preço é aumentado em grande escala, é necessário que o produto possua 

um grande diferencial para que seja aceito pelo consumidor, ou seja, o pão deve ter um grande 
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valor agregado para que este seja consumido mesmo com um preço elevado (SILVA, et al., 

2014).  

Assim sendo, para que haja uma honesta competitividade é necessário estar no mínimo, 

no mesmo patamar de seus concorrentes, ou seja, manter um padrão de organização e 

produtividade, atendendo às expectativas de seus clientes tanto quanto ao produto oferecido 

quanto ao espaço no qual o produto é exposto. Além de tais pontos, é sabido que cerca de 

10% (dez por cento) do consumo de alimentos no país é advindo de produtos panificados, o 

que faz com que o preço de tais produtos seja nivelado de acordo com a região dentro do 

território nacional, deste modo, quão menores os gastos com a produção, maior a 

rentabilidade financeira (ABIP, 2018).  

Sabendo que o pão é considerado item de necessidade, e existe uma padronização de 

preços de acordo com o mercado consumidor local, faz-se necessária uma análise de custos 

dentro do processo produtivo do pão francês, a fim de identificar a rentabilidade financeira, 

assim como a margem de lucro obtida em função da venda do mesmo. O decorrente trabalho 

trata da análise de custos da linha de produção do pão francês, com o objetivo de avaliar os 

custos envolvendo a produção e o lucro obtido com a comercialização do produto. 

O decorrente trabalho é justificado pela necessidade de identificar a margem de 

contribuição gerada pelo pão, objeto escolhido para o trabalho em função da opção dos 

empresários, pois em termos numéricos, é o produto que gera um maior montante de vendas, 

avaliando se o mark-up encontrado equipara-se com o índice almejado pela empresa. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Diante do contexto exposto, o presente estudo tem por objetivo realizar uma análise de 

custos em uma panificadora na cidade de Mossoró, avaliando seus gaastos produtivos e 

rentabilidade de acordo com o preço de venda.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os gastos da empresa; 

 Formular preço de venda ideal do produto;  

 Comparar com o preço de venda ideal com o preço atual. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

O decorrente trabalho é justificado pela necessidade de identificar a margem de 

contribuição gerada pelo pão, objeto escolhido para o trabalho pois é entendido como sendo o 

produto de maior quantitativo de vendas para a empresa, uma vez que realizam produção para 

a categoria revenda, avaliando se o mark-up encontrado equipara-se com o índice almejado 

pela empresa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Contabilidade de custos 

De acordo com Padoveze (2003), a Contabilidade de Custos trata da gestão econômica 

dos custos e dos preços de venda de produtos e serviços oferecidos por determinada empresa, 

dando margem à contribuição com a tomada de decisões pela alta gerência. Tal ramo da 

contabilidade surgiu junto com a Revolução Industrial e a consequente produção em massa, 

por meio de processos automatizados. 

A Contabilidade de Custos tem duas atribuições básicas, o controle de gastos e a ajuda 

na tomada de decisões, de modo que o controle de gastos remete a uma correta alocação de 

recursos para que uma determinada atividade seja exercida, mantendo o orçamento de gastos 

o mais baixo possível, reduzindo custos e melhorando o lucro, além de ser responsável pelo 

fornecimento de dados para análise em situações futuras. Tais dados são arquivados para que 

estes se encontrem sempre a disposição da alta gerência, para que as decisões tomadas tenham 

embasamento de acordo com situações já vivenciadas (MARTINS, 2010).  

Martins (2010) enfatiza que o gasto considera toda e qualquer saída de dinheiro da 

empresa para que esta consiga atingir seus objetivos. Em suma, gasto pode ser entendido 

como qualquer sacrifício financeiro realizado por uma empresa, pessoa ou um governo, a fim 

de que este atinja seu objetivo final. Tal esfera contábil pode ser classificada de quatro formas 

distintas: custo, despesa, investimento e perda. 

Bruni (2009), diz que custos podem ser considerados indicadores de desempenho, pois 

são o valor pago pela produção de bens e serviços, e os divide em quatro esferas diferentes, 

que são os custos diretos, aqueles que influenciam diretamente na produção, sendo 

diretamente incluídos no valor do produto, como é o caso da matéria prima, podem ainda ser 

definidos como custos indiretos, que podem ser definidos como os custos de difícil alocação 

ao valor do produto ou serviço, necessitando de um tipo de rateio para sua correta 

mensuração. Dentro das especificações de custos diretos e indiretos, estes podem ser 

subdivididos, as caracterizando como fixos ou variáveis, de modo que custos fixos podem ser 

entendidos como algo que se defina, independentemente da quantidade de produtos 

processados, como é o caso do aluguel da fábrica. Podem ser ainda considerados variáveis, 

que dependem da quantidade produzida para se obter um valor.  

Por outra perspectiva, despesa, embora muito parecida com custo, é definida como 

sendo gastos necessários para a consecução da receita, ou seja, gastos que não são ligados 

diretamente a uma linha de produção, mas são necessários para que a empresa se mantenha 
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ativa, como é o caso dos gastos com a contratação de funcionários para a limpeza da área de 

vendas. Abaixo, na figura 1, se encontra o esquema de diferenciação entre custo e despesa. 

Despesas podem ser divididas em dois grupos, as despesas especificamente incorridas para a 

obtenção das receitas do período atual, denotada, por exemplo, como a despesa com comissão 

nas vendas, ou ainda, as despesas incorridas para a obtenção de receitas consideradas 

genéricas, que podem ser contabilizadas futuramente, como é o caso da despesa com 

marketing (MARTINS, 2010). 

Figura 1 - Esquema de diferenciação entre custo e despesa. 

 

Fonte: Bruni (2009). 

De acordo com Bornia (1995), investimento é considerado como toda e qualquer 

retirada do caixa com a intenção de obter receitas a médio ou longo prazo. Denotando-se 

como investimento a compra de maquinários para a empresa, melhorias no espaço físico para 

que o fluxo de produção possa ter seu tempo reduzido, ou ainda, o dispêndio de dinheiro com 

treinamento de mão de obra qualificada.  

Perda pode ser então entendida como gastos inesperados que não trazem qualquer 

benefício à empresa. Na maioria das vezes, é encontrada dentro da organização quando 

acontecem problemas nos computadores, acidentes de trabalho, produtos que se encontram 

fora do prazo de validade, impossibilitando sua venda, ou ainda acidentes com o estoque, 

reduzindo-o (BORNIA, 2009). Bornia (2009) ainda trata do cuidado que se deve ter com estes 

acontecimentos, que devem ser evitados o máximo possível, pois se tornam onerosos para a 

empresa, reduzindo assim o lucro financeiro da mesma. 

Em qualquer esfera, comercial ou fabril, a análise de custos e viabilidade econômica se 

fazem necessárias à saúde da empresa, para que possa ser determinado de forma correta o que 
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se tem de retorno financeiro (KUNH, FRANCISCO e KOVALESKI, 2011). Destaca-se, 

desde o século passado, a necessidade em fixar uma correta formação de preço de venda de 

produtos e serviços dentro de uma organização, pois o preço de um produto é capaz de 

quantificar os custos embutidos no processo de transformação deste, que começa na entrada 

de insumos, passando por um processamento, alavancando também os custos com sua venda e 

distribuição, de modo que existem métodos de custeio diferentes a fim de compreender 

qualquer que seja a esfera (BRUNI, 2009). 

2.1.1 Métodos de custeio 

De acordo com Padoveze (2003), Métodos de custeio aliam-se a decisão de como os 

custos dos produtos devem ser mensurados, de modo que a partir do método de custeio 

selecionado, os gastos intitulados de custos são alocados aos produtos já finalizados. Todos os 

métodos de custeio, quaisquer que sejam, têm por objetivo determinar o custo unitário de bens 

ou serviços produzidos pela organização. 

Os métodos de custeio, dentre suas atribuições, são utilizados para determinar o valor 

dos objetos de análise, reduzir custos e desperdícios, melhorar processos, e auxiliar na tomada 

de decisões, tais como a opção pela terceirização ou a produção do bem/serviço, criar, reduzir, 

eliminar ou aumentar uma linha de produção (ABBAS et al., 2012).  

De acordo com Crepaldi (2009), o método de custeio adequado baseia-se na 

necessidade de informações de custos referentes ao processo produtivo, de modo que uma 

série de fatores tais como o tipo de produto, departamentos ou centro de custos envolvidos no 

processo, processo de fabricação devem ser analisados para a escolha da método de custeio 

adequado ao trabalho. 

2.1.1.1 Custeio por absorção 

Em síntese, o Custeio por Absorção diferencia o que é custo e despesa, de modo que os 

custos são diretamente ligados ao valor do produto ou serviço, enquanto as despesas são 

direcionadas ao resultado do período, de modo que ao final do período os custos dos produtos 

vendidos compõem o balaço financeiro, enquanto os produtos acabados, mas que não foram 

vendidos são transformados em ativos, gerando estoque (VICECONTI e NEVES, 1998). 

Segundo Martins e Rocha (2010), o Custeio por Absorção pode ser definido de acordo 

com os elementos que irão compor o valor final do produto (custos) e naqueles que irão 
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compor os resultados do período. Pode então ser obtido em três espécies diferentes, o custeio 

por absorção parcial, custeio por absorção modificado ou ainda, custeio pleno. 

De acordo com Martins e Rocha (2010), o custeio por absorção parcial garante que os 

produtos recebam apenas os custos inerentes ao seu produto de fabricação, enquanto as 

despesas com venda e administração são contabilizadas diretamente no resultado do período 

vigente. 

O custeio por absorção parcial modificado entende que os custos variáveis e fixos 

operacionais devem ser atribuídos ao produto, enquanto as despesas e custos fixos 

operacionais devem ser atribuídos ao resultado do período em que ocorrem (MARTINS E 

ROCHA, 2010). 

Martins e Rocha (2010) caracterizam o custeio pleno como o método de custeio 

responsável por alocar aos produtos todos os custos de produção que o envolvem, 

contabilizando também despesas administrativas e com vendas. 

2.1.1.2 Custeio variável 

De acordo com Dubois, Kulpa e Souza (2009), o custeio variável determina a 

apropriação de todos os custos variáveis aos produtos, de modo que os custos fixos são 

tratados somente no resultado do período, juntamente com as despesas.  

Em suma, os custos fixos são tratados como sendo despesas do período, ao passo que os 

custos e despesas variáveis são necessários à alocação dos custos do produto e consequente 

obtenção da margem de contribuição, o que faz com que apenas os elementos variáveis sejam 

atribuídos diretamente aos produtos (DUBOIS, KULPA E SOUZA, 2009).  

2.1.1.3 Custeio por departamento 

O custeio por departamento, ou departamentalização, é entendido como responsável por 

compilar, classificar, analisar e interpretar os custos dos produtos, de modo que os custos 

indiretos são atribuídos por departamentos ou centros de custos, posteriormente sendo 

alocados aos produtos (MARTINS, 2010).  

Existe ainda a compilação dos custos operacionais e atividades de distribuição, com o 

intuito de determinar o lucro, controlar as operações e fornecer informações que possam 

auxiliar administradores em processos de tomada de decisão (MARTINS, 2010). 
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2.1.1.4 Custeio por atividade ou custeio ABC 

O custeio ABC é fundamentado na ideia que direcionadores de custos correlacionam de 

forma direta o custo das atividades necessárias aos produtos fabricados. Através destes é 

possível mensurar o custo médio ocorrido sobre cada atividade em função de vários produtos. 

Deste modo, os custos das atividades são distribuídos aos produtos na proporção em que são 

consumidos (DUBOIS, KULPA E SOUZA, 2009). 

Dubois, Kulpa e Souza (2009) sintetizam o custeio baseado em atividades, ou ainda 

custeio ABC, como sendo responsável por atribuir aos produtos os custos relacionados às 

atividades necessárias para sua produção. Essa metodologia surgiu com o intuito de reduzir as 

distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos (MARTINS, 2010). 

2.1.1.5 Custeio-padrão 

Em termos técnicos, o custo-padrão orienta o fabricante ou fornecedor qual deve ser o 

custo ideal do seu produto, com base no que o mercado consumidor determina, levando em 

consideração fatores como valor agregado ao produto, região de comercialização, 

sazonalidade (DUBOIS, KULPA E SOUZA, 2009). 

Martins (2010) sintetiza a definição do modelo, de modo que este deve indicar qual 

deve ser o custo, ou ainda, o preço de compra de um produto para a sua comercialização com 

base no preço estipulado pelo mercado. Pode ainda ser denominado como escala vertical ou 

custeio meta. 

2.1.1.6 Custeio TDABC 

O custeio TDABC é entendido como uma derivação do custeio ABC, que surgiu com o 

intuito de simplificar a coleta de informações a respeito do processo. Baseia-se nas atividades, 

direcionando-as por meio do tempo (Kaplan & Anderson, 2007). 

De acordo com Kaplan e Anderson (2007), o custeio TDABC necessita dos 

quantitativos de custos derivados da destinação de recursos para o desenvolvimento de uma 

determinada atividade e o tempo necessário para a execução da mesma. É a partir desta 

característica comum ao método, onde se aplica uma de suas maiores vantagens, o tempo e 

custos para a implantação deste método são reduzidos quando em comparação com seu 

precursor.  
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2.2 Indústria panificadora 

De acordo com a ABIP (2018), na indústria de panificação, onde o lucro é obtido em 

questão de centavos, a mensuração dos gastos com a produção e a margem de contribuição de 

cada produto é de necessidade incontestável, pois além de considerado um item de 

necessidade diária, há um padrão de preços bem definido e já conhecido pelo consumidor, 

caracterizado pela alta concorrência. Em virtude de tal fato, é necessário aumentar a 

produtividade, para que os custos fixos sejam diluídos em função de uma maior 

produtividade, reduzir os custos com a produção, ou ainda, diversificar as ofertas.  

No cenário atual, o maior fator de concorrência é por parte dos supermercados, que vem 

passando por uma grande reestruturação, ampliando seus espaços de venda e sua gama de 

produtos. O setor de padaria dentro destes pontos comerciais deixou de ser apenas o pãozinho, 

passou a contar com bolos, doces e salgados diversificados. Para garantir seu espaço no 

mercado, as panificadoras têm de diversificar o leque de produtos, criar novas marcas e linhas 

de produtos, como espaços para cafés, restaurantes, linhas gourmet de salgados e doces, 

diversificar as receitas tradicionais, e nunca se esquecer de investir em marketing, afinal de 

contas, o homem também costuma comer com os olhos (ABIP, 2018). 

O ITPC – Instituto Tecnológico da Panificação e Confeitaria -, mediante em estudo 

realizado desde o ano de 2007, mostra os índices de crescimento do setor de panificação 

dentro do cenário nacional, mediante as mudanças no comportamento do consumidor e o 

crescente acirramento da concorrência com novos aderentes, como supermercados, quiosques 

e lojas de conveniência, que denota um ápice de crescimento no ano de 2010, e um 

decaimento, atingindo o ápice de queda no crescimento no ano de 2015, como é mostrado na 

figura 2 (ITPC, 2019).  

Figura 2 - Índices de Crescimento x Rendimentos na indústria da panificação. 

 

Fonte: ITPC (2019). 
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Ainda de acordo com este estudo, é sabido que os produtos de fabricação própria são os 

maiores responsáveis pelo crescimento do setor, como é demonstrado na figura 3 (ITPC, 

2019).  

Figura 2 - Índices de crescimento mediante tipo de produto. 

 

Fonte: ITPC (2019). 

De acordo com o ITPC (2019), como se denota na figura 3, é visto que o pão francês, 

antes considerado o carro chefe de vendas, vem sofrendo decaimento em seu volume de 

vendas, assim como também em seu volume de faturamento, sendo muitas vezes substituído 

por produtos substitutos ou similares.  

2.3 Formação de preço de venda 

Precificar, ato pelo qual se depõe preços a produtos, ou serviços, é algo corriqueiro 

dentro de uma organização. O preço correto deve garantir que a receita gerada, além de pagar 

seus custos, gera uma sobra, ou de modo mais claro, um lucro obtido. Muito embora pareça 

algo banal, é de extrema dificuldade apropriar um valor a algo, pois nem sempre se tem total 

controle dos gastos necessários para oferecer algo ao mercado consumidor (MILAN, 2016).  

Santos (2000) afirma que é importante formular os preços de venda considerando-se 

alguns fatores, tais como a quantidade produzida em relação às necessidades do mercado 

consumidor, demanda prevista do produto, localidade onde o produto está sendo ofertado, 

custo total do produto, margem de contribuição esperada e os índices de produção e de vendas 

desejados. 
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Conforme Gietzmann et al (1996), o custo por absorção tem como premissa debitar ao 

custo dos produtos vendidos todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos 

definidos como diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais, por meio 

de critérios de rateio arbitrários. O cálculo do custo do produto, por meio do custeio absorção, 

é realizado pela alocação direta dos fatores de produção diretos, essencialmente matéria-prima 

e mão de obra direta, enquanto o rateio dos custos indiretos é feito com base em um critério 

de rateio, geralmente baseado em um dos fatores de produção diretos. 

Em se tratando da panificação, a determinação do preço de venda do produto está 

diretamente ligada ao valor agregado do produto, assim como, no nível de necessidade de 

consumo deste. Deste modo, todos os custos que compreendem a fabricação e venda do 

produto devem ser considerados, como a matéria prima, mão de obra, energia, água e aluguel. 

Um dos métodos para identificação do retorno obtido em função da venda do produto é o 

mark-up, que compreende o valor pelo qual é vendido o produto, os custos e despesas que 

envolvem o mesmo (SOTNAS, 2017). 

2.3.1 Mark-Up 

O preço de um produto é comumente determinado pelo método de precificação 

denominado mark-up, que nada mais é do que adicionar ao preço do produto uma margem de 

lucro pré-estabelecida, capaz de cobrir os custos e despesas que não estão inclusos no custo 

do produto, como os custos e despesas fixas, além de gerar um retorno financeiro sobre os 

investimentos da empresa (NETO, 2008). 

Mendes (2009), diz que de acordo com a política do Mark-up, o preço de venda de um 

produto é calculado por meio da adição de uma margem de lucro (percentual), adicionada aos 

custos do produto, comumente de característica fixa, mas podendo variar. O objetivo final do 

Mark-up, é então, suprir todos os gatos que incluem a fabricação e destinação final de um 

produto, tais como (MENDES, 2009); 

 Gastos (Custos e Despesas); 

 Impostos sobre o preço de venda; 

 Lucro sobre o preço de venda. 

 

A determinação do preço de venda por meio do Mark-up pode ser dada pela seguinte 

fórmula (Equação 1); 
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Equação 1 – Formação do preço de venda. 

𝑃 =  𝐺𝑥 
1

1−(𝐼+𝐿)
 *           (1) 

Fonte: (BRUNI, 2009). 

Ou ainda, aplicar a fórmula do Mark-up divisor para descobrir qual a taxa de Mark-up 

aplicada a um produto de preço já estabelecido, conforme a Equação 2; 

Equação 2 – Mark-up divisor. 

𝑀𝐾 =
𝑃−𝐶𝑇

100
  *               (2) 

Fonte: (BRUNI, 2009). 

Souza (2011), diz que para a obtenção do preço de venda, o passo inicial a ser seguido é 

a execução de uma análise e custos envolvidos no processo, desde a concepção do pedido até 

o seu destino final. 

* Legenda 

P = Preço de venda; 

G = Gastos 

I = Impostos sobre a venda; 

L = Lucro Percentual sobre o preço de venda; 

MK = Mark-up; 

CT = Custo Total. 

2.4 Análise de custos 

Dentro do panorama fabril, a análise de custos pode ser entendida como a análise de 

rentabilidade da organização, de modo que o controle de entradas e saídas é definido, 

primordialmente, pelo custeio do produto. Em suma, como declara Martins (2010), o mercado 

determina uma base de preço para todos os segmentos de comércio ou serviços, e a partir 

desta, é possível dimensionar o quão oneroso o produto deve ser, a fim de que ao final de sua 

venda, gere um saldo líquido positivo.  

A correlação da análise de custos anda diretamente ligada com a análise de viabilidade 

econômica e financeira de um determinado produto ou serviço, sendo possível mensurar 

quantitativamente a representatividade deste nos lucros obtidos. É através desta que se 

consegue medir o grau de alavancagem operacional, traduzido como sendo a receita do 

produto, subtraída de seus custos totais, gerando um saldo que possa arcar com os custos fixos 
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da empresa. Em caso de este lucro líquido positivo ser capaz de arcar integralmente com os 

custos fixos, sem gerar sobras, é dito que a empresa está trabalhando de acordo com seu ponto 

de equilíbrio, ao contrário, gerando sobras, a empresa gera lucro, e ainda no caso de o produto 

sequer ser capaz de pagar seus custos fixos, gerando um saldo negativo, é sabido que a 

empresa está tendo prejuízo (MARTINS, 2010). 

Martins (2010) enfatiza a importância de conhecer o quadro financeiro da empresa, a 

fim de saber se é realmente viável manter em operação determinada linha de produção ou 

serviço, sendo viável manter a operação somente quando há obtenção de saldos positivos.  
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3. METODOLOGIA 

No que se refere à caracterização da pesquisa, esta é classificada, do ponto de vista de 

sua natureza, como aplicada, objetivando gerar conhecimentos específicos para aplicação 

prática (SILVA; MENEZES, 2005) dentro dos métodos de análise de custos de produção. 

Quanto ao objetivo da pesquisa, esta é caracterizada como exploratória, visando permitir 

maior familiaridade com o assunto que está sendo analisado (GIL, 2002) e gerar possíveis 

melhorias no que se refere à viabilidade econômica do produto. 

Quanto à abordagem do problema, é uma pesquisa quantitativa, pois foram coletadas 

informações numéricas relacionadas aos custos de produção do produto analisado para a sua 

respectiva precificação e, segundo Silva e Menezes (2005), uma pesquisa quantitativa se 

caracteriza por transformar informações em números para serem analisadas. Do ponto de vista 

dos procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada como um levantamento, que de acordo 

com Gil (2002), envolve o questionário direto com as pessoas envolvidas para a obtenção de 

informações a respeito do problema analisado. 

A pesquisa está estruturada em 4 etapas. Na primeira etapa foi realizada uma revisão da 

literatura, que, posteriormente, seguiu para uma coleta de dados, em seguida o levantamento 

dos dados numéricos e, por último, a análise destes, para a concretização do objetivo 

proposto. 

A etapa de revisão da literatura se caracteriza como uma etapa importante para o 

embasamento teórico da pesquisa, fornecendo uma base de informações necessárias para a 

realização das próximas etapas, sendo revisados livros, monografias, teses, dissertações, 

artigos científicos e base de dados de órgãos nacionais de controle.  

A parte do estudo de caso foi feito por meio de visitas, realizadas inicialmente em forma 

de entrevista, com o proprietário da empresa, para a estruturação do objeto de estudo, 

realizando o levantamento das informações. Com base nas informações iniciais obtidas foi 

idealizado o projeto de estudo. Depois de finalizado o estudo bibliográfico, foi realizada uma 

nova visita a empresa, com o intuito de fazer análises da linha de produção, além da coleta de 

dados numéricos no que diz respeito aos gastos envolvendo a produção e tempo de trabalho 

disponibilizado em função da produção do pão. Foram realizadas ao todo 10 (dez) visitas à 

empresa, entre os meses de Janeiro e Julho de 2019, contando com a colaboração do 

proprietário e dos funcionários envolvidos no processo. 
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Após a coleta, foi feita a tabulação dos dados por meio de tabelas, em que todos os 

custos da produção do pão francês foram identificados e separados de acordo com sua 

natureza para que fosse possível, na etapa seguinte, realizar as análises de todos os dados e 

informações obtidas durante as visitas para a análise de custos da linha de produção. 
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4. ANÁLISES E RESULTADOS 

4.1. Caracterização da empresa 

O decorrente estudo analisa a linha de produção do pão francês em uma panificadora na 

cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, atuante no mercado há mais de 50 anos. 

Atualmente conta com um quadro de funcionários totalizando 5 colaboradores, dos quais 1 

deles, proprietário do estabelecimento, é responsável pela venda dos produtos e controle  

financeiro. A panificadora funciona de segunda a sábado, em regime de horário quebrado, das 

5h às 9h, retornando às 15h e fechando então às 20h. 

A empresa vende, além do pão francês, pães doces, carteira e pão de leite. Produz 

também bolos, salgados e bolachas. Funcionam de segunda a sábado e além da venda no 

sistema de varejo, fazem a distribuição de pão francês e bolachas no sistema de atacado, 

vendendo a pequenas mercearias, para revenda.  

 Os funcionários trabalham em regime de 8 horas diárias, com pausa para descanso, de 

modo que dois funcionários trabalham das 5h às 9h, retornando às 16h e saindo às 20h, outros 

dois funcionários trabalham intercalando a produção de pães, de modo que um entra às 00h, 

sai às 04h e retorna somente às das 15h, saindo às 19h, enquanto o outro trabalha das 04h às 

08h e retorna às 16h, saindo às 20h. O proprietário e considerado o quinto colaborador, está 

presente na empresa das 05h às 09h e retorna às 15h, saindo somente ao fim do expediente, às 

20h. 

 Algumas características singulares da empresa: 

 Não possuem sistema computadorizado; 

 Seus resultados são tratados de forma manual; 

 Utiliza de fornos a base de lenha; 

 Vendem pães com base em valor unitário, não vendendo de acordo com o peso; 

 O proprietário estima um salário mínimo como pró-labore, mas em meses de melhor 

resultado faz a retirada de quantia maior. 

4.2. Estudo de caso 

Além da venda dos pães no balcão da padaria, em varejo, a panificadora realiza a venda 

em atacado, ou seja, a distribuição do pão para revendedores, por meio de contratos 

preestabelecidos, e quantidades fixas. Não são responsáveis pela entrega, os próprios 

revendedores se encarregam pela retirada dos pães. O Quadro 1 discrimina a quantidade de 
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pães que é repassada diariamente para tais revendedores, assim como os horários em que são 

retirados.  

Quadro 7.  Quantidade de pães vendidos para revenda.  

PÃES PARA REVENDA 

  QUANTIDADE HORÁRIOS 

REVENDEDOR A 200 MANHÃ E TARDE 

REVENDEDOR B 160 MANHÃ E TARDE 

REVENDEDOR C 120 MANHÃ 

REVENDEDOR D 250 MANHÃ E TARDE 

REVENDEDOR E 200 MANHÃ E TARDE 

REVENDEDOR F 150 MANHÃ 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

De acordo com os dados fornecidos pelo proprietário, são fabricados por volta de 2500 

unidades de pão diariamente, dos quais 1890 são vendidos para revenda, os demais são 

vendidos no balcão, por meio de varejo. O Quadro 2 relaciona as quantidades de matéria 

prima necessárias para a produção de uma receita total, com base em um lote utilizando 25kg 

de farinha de trigo.  

 

Quadro 8. Receita com base em 25kg de farinha de trigo.  

PÃO FRANCÊS – RECEITA 

INGREDIENTES 25KG DE 

FARINHA 

1KG DE 

FARINHA 

FARINHA 25000 1000 

ÁGUA 15000 600 

SAL 450 18 

AÇÚCAR 250 10 

FERMENTO BIOLÓGICO 750 30 

MARGARINA 800 32 

MELHORADOR 300 12 

 
42550 1702 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Sabe-se que o pão, após assado, perde parte do seu peso inicial, embora muitos 

panificadores não detenham, em números, a perda acometida. Desde modo, se fez necessário 

identificar a perda, em termos percentuais. Para encontrar a perda, foi realizada a produção de 

uma fornada, com base na receita de 1kg de farinha, demonstrada pelo Quadro 2, 



31 
 

padronizando inicialmente pães com 50g, e então, depois de assados, foram pesados, um a 

um, a fim de descobrir o peso final. Sabendo que a receita gera um total de 1702g, foram 

produzidos 34 pães com 50g, como demonstra a Tabela 1. 

Tabela 1. Definição da perda percentual quanto ao peso do pão depois de assado.  

AVALIAÇÃO DA PERDA DE PESO DO PÃO 

FORNADA DE 34 PÃES (RECEITA COM BASE EM 1KG DE 

FARINHA) 

PESO INICIAL (G) PESO FINAL (G) 

50 32,3 

50 31,7 

50 31,5 

50 31,9 

50 33,1 

50 32,3 

50 31,5 

50 31,1 

50 31,7 

50 31,6 

50 31,6 

50 31,3 

50 32,3 

50 31,5 

50 31,9 

50 31,8 

50 32,4 

50 32,5 

50 31,7 

50 31,5 

50 31,6 

50 31,5 

50 31,5 

50 31,9 

50 31,3 

50 32,4 

50 31,9 

50 33,2 

50 32,7 

50 31,4 

50 31,8 

50 32,9 

50 31,1 

50 31,7 

50 31,9 

Fonte: Autoria Própria (2019). 



32 
 

 

Por meio da análise realizada foi observada uma perda média de 18,1 g com relação ao 

peso inicial, ou seja, uma perda média de 36% do peso total. Deste modo, para que os pães 

saiam do forno com o peso estipulado pela ABIP – Associação Brasileira da Indústria de 

Panificação, 50g, é necessário que os pães entrem no forno com um peso médio de 68,1g, 

rendendo então, com a produção da receita total, uma média de 625 pães. 

 Receita total (25kg farinha) – 42550g; 

 Peso ideal do pão antes de assado – 68,1g. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
42550

68,1
= 625 𝑝ã𝑒𝑠.  

Os custos totais com a linha de produção do pão francês envolvem os custos ligados 

diretamente à produção (custos diretos), assim como os custos necessários para a execução do 

processo, mas que não estão ligados diretamente ao mesmo (custos indiretos). Dentre estes, a 

matéria prima é um dos fatores de maior contribuição para com o custo total do produto. 

Considerados como custos diretos e variáveis, os mesmos são descritos pelo Quadro 3. 

 

Quadro 9. Relação quantidade e preço matéria prima.  

PREÇOS MATÉRIA PRIMA 

PRODUTO 

PESO 

(G) PREÇO 

PREÇO/ 

GRAMA 

PESO POR 

RECEITA (G) 

VALOR POR 

RECEITA 

Farinha de trigo especial tipo I Vilma  25000 R$ 62,00 R$ 0,002480 25000 R$ 62,00 

Água (taxa de consumo mensal) 
A ÁGUA REPRESENTA UM CUSTO FIXO PARA A EMPRESA, 

DE MODO QUE ELA NÃO É CONTABILIZADA DE ACORDO 

COM O CONSUMO, MAS SIM, PAGA POR MEIO DE UMA 
TAXA MENSAL MÉDIA DE R$ 105,00. 

Sal refinado ita 10uni 1kg 10000 R$ 9,47 R$ 0,000947 450 R$ 0,43 

Açúcar cristal alegre fardo 10kg  10000 R$ 21,80 R$ 0,002180 250 R$ 0,55 

Fermento biológico instantâneo massa sal Fleischman 500g 500 R$ 11,70 R$ 0,023400 750 R$ 17,55 

Margarina puro sabor 15kg 15000 R$ 78,00 R$ 0,005200 800 R$ 4,16 

Melhorador preparado Fleischman 5kg 5000 R$ 42,70 R$ 0,008540 300 R$ 2,56 

VALOR TOTAL POR RECEITA (BASE DE 25KG DE FARINHA) R$ 87,24 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Sabendo que os custos variáveis diretos, com base em uma receita de 25kg de farinha de 

trigo estimam um total de R$ 87,24 (oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), e são 

fabricados 625 pães com essa receita total, é então estipulado um custo unitário de R$ 0,14 

(quatorze centavos de real) com relação a matéria prima. 

 

𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) =
87,24

625
≅ 0,14 
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Os custos fixos indiretos, aqueles que contemplam gastos com energia elétrica, água, 

funcionários, despesas administrativas e aluguel, por exemplo, representam grande dispêndio 

financeiro para uma empresa, de modo que podem comprometer grande parte do orçamento 

operacional. Dentro do processo produtivo do pão francês são contemplados custos fixos com 

água, energia elétrica, lenha, e mão de obra. Não há despesa com aluguel, pois dispõem de um 

prédio próprio. O Quadro 4 correlaciona os custos fixos de acordo com uma demanda média 

mensal de consumo. 

Quadro 10. Custos fixos com base em uma receita de 25kg de farinha.  

PRODUTO 

CONSUMO 

MÉDIO 

DEMANDA MÉDIA 

MENSAL PREÇO 

VALOR 

MENSAL 

LENHA PARA 

FORNO  1 12 R$ 50,00 R$ 600,00 

ENERGIA 1 570 R$ 0,62 R$ 431,25 

ÁGUA 1 1 R$ 107,00 R$ 107,00 

FUNCIONÁRIOS 2 5 R$ 998,00 R$ 5.638,70 
Fonte: Autoria Própria (2019). 

O consumo médio mensal de energia elétrica foi calculado com base nos 6 últimos 

faturamentos encontrados, levando em consideração o valor atual tarifário e os encargos 

acrescidos em cima do valor do consumo. A Tabela 2 identifica quais encargos são cobrados e 

seus valores percentuais.  

Tabela 2. Encargos tributários energia.  

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS ENERGIA 

ICMS 18% 

PIS 0,11% 

COFINS 0,52% 

TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$ 11,15 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Sabe-se que a mão de obra, assim como a o ato de vender, geram despesas com tributos, 

encargos sociais, no caso do trabalhador, e encargos sobre o faturamento, no caso da venda, 

deste modo, os gastos com mão de obra foram considerados de acordo com os dados 

tributários que o compõem. Tais dados são especificados de acordo com a Tabela 3.  

Tabela 3. Encargos tributários sociais e sobre a venda.  

 

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PÃO 

ENCARGOS SOCIAIS 13% 

ENCARGOS SOBRE O FATURAMENTO 2% 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
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A venda de pães representa, mediante dados fornecidos pelo empresário, por volta de 

45% do faturamento total da panificadora, de modo que:  

 Dentre os funcionários, 2 deles são destinados exclusivamente a fabricação do pão; 

 O consumo energético em função da fabricação do pão é considerado baixo, uma vez 

que os fornos utilizados são à base de lenha, sendo a energia consumida em sua maior 

parte por freezers, lâmpadas e estufas de salgados.  

 A água é fornecida por meio de uma taxa de consumo (não possui hidrômetro), 

havendo a necessidade de água para a produção da massa e lavagem de placas de 

alumínio, utilizadas para assar os pães;  

 Os fornos, à base de lenha, são utilizados diariamente para a produção de pães e bolos, 

bolachas são assadas 3 vezes por semana;  

 Os pães são assados em 5 horários diferentes, enquanto bolos são assados 2 vezes ao 

dia. 

Com base em tais dados, foram definidos critérios de rateio por meio de absorção, 

considerando a atividade exercida e a quantidade de tempo demandada para a produção do 

pão francês, conforme demonstra a Tabela 4. 

Tabela 4. Base de rateios de acordo com a atividade e o tempo de trabalho.  

CRITÉRIOS DE RATEIO 

FUNCIONÁRIO 70% R$ 3920,06 
ENERGIA 70% R$ 299,81 
ÁGUA 70% R$ 74,39 
LENHA 70% R$ 417,12 
 TOTAL R$ 4711,37 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Há uma escala de trabalho corrente para a produção de pães que dura um período total 

de 13 horas – segunda a sexta – acrescido de mais 8 horas de trabalho aos sábados, somando 

um total semanal de 73 horas semanais, intercalando todos os tipos de pães oferecidos pela 

empresa. O ciclo total do pão francês dura uma média de 225 min* (3,75 horas), mas quando 

em regime, perdura cerca de 135 min* (2,25 horas), gerando então uma taxa média de 70% 

(setenta por cento) de utilização do tempo total destinado apenas para a produção do pão 

francês.  

* Considerando que o tempo de fermentação do pão é inversamente proporcional a 

quantidade de fermento acrescida na massa, é observado que para a quantidade produzida, é 

adicionado, em termos percentuais, 3% de fermento com relação à quantidade total de farinha, 

gerando um tempo de fermentação médio de 90min. 
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 Determinado o rateio por meio de absorção, é então considerado o critério de rateio 

para todos dos custos fixos considerados no processo, obtendo um montante fixo total de R$ 

4711,37, gerando um custo unitário total de R$ 0,21 por pão, como denota o Quadro 5. 

 

Quadro 11. Custo unitário do produto. 

DESPESAS FIXAS UNITÁRIAS R$ 0,07 

DESPESAS VARIÁVEIS INDIVIDUAIS R$ 0,14 

TOTAL R$ 0,21 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Sabe-se que a empresa comercializa produtos para revenda e o preço de trabalho nesta 

categoria de venda difere do preço de balcão, tratados da seguinte forma: 

 Preço do produto para revenda: R$ 0,27  

 Preço de venda em varejo (balcão): R$ 0,33 

Utilizando dos dois tipos de venda, são então gerados dois Mark-up diferentes para esse 

produto, de acordo com o preço trabalhado pelo tipo de venda do produto, Quadro 6.  

* Considerações: Os Mark-ups foram identificados com base nos custos que compõem os 

produtos, assim como com o acréscimo de encargos e o lucro.  

Quadro 12. Mark-up de acordo com o tipo de venda do produto.  

MARKUP (REVENDA) 0,0525 5,25% 

MARKUP (BALCAO) 0,1145 11,45% 
Fonte: Autoria Própria (2019). 

Ao início do estudo foi relatado pelo empresário que seu lucro ideal seria estimado em 

50%, ou seja, 0,50 vezes o custo do produto, na categoria de revenda e ao menos 65% (0,65) 

na venda tipo balcão (varejo). Deste modo, aplicando a fórmula do Mark-up, os valores de 

comercialização do produto seriam: 

 Preço para revenda – R$ 0,44 

 Mark-up para varejo – R$ 0,64 

 

Sabe-se que há um valor de mercado estipulado segundo o mercado consumidor local, 

valor igual ao trabalhado atualmente pela empresa. Por ser de considerada de pequeno porte e 

seu produto equiparar-se aos demais vendidos na região, não é conveniente aumentar o valor 

de venda do produto, pois teoricamente o produto ofertado não se difere aos demais.  

Uma solução proposta, a fim de chegar ao resultado esperado, é a redução de custos da 

produção, trabalhando com base em um custeio meta, a fim de definir o quão oneroso o 
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produto pode ser, mantendo o Mark-up considerado como ideal, assim como a estabilização 

do preço competitivo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o panorama comercial no qual a empresa está instaurada é correto 

afirmar que para sobressair-se quando comparadas as demais, seu produto precisa ter um 

enorme valor agregado, pois em se tratando de um bem de necessidade diária, o cliente busca, 

além da qualidade, um preço justo e não está disposto a arcar com um valor além do 

considerado normal se o mesmo não fizer aguçar o paladar do consumidor.  

A partir de tais informações, é correto afirmar que além de uma análise de custos, fez-

se necessária a análise de valor de mercado, com o intuito de compreender até que ponto o 

preço do produto poderia chegar, sem que deixe de ser atrativo ao bolso do cliente. Para tal, 

foi realizado um estudo de custos, de acordo com as informações geradas o lucro proveniente 

da venda do pão francês não é o mesmo buscado pelo fabricante, embora não seja viável 

elevar o preço do seu produto, podendo gerar uma considerável redução na receita.  

Como sugestão de trabalhos futuros é interessante a aplicação de um custeio meta para 

a linha de produção do pão francês, a fim de determinar o máximo valor possível para a 

produção de uma unidade de pão, mantendo o Mark-up do produto considerada ideal para sua 

comercialização.  
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