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Resumo: 

O artigo presente é um estudo de caso, no qual foram aplicados conceitos e técnicas de 

contabilidade de custos, um importante instrumento destinado a produzir informações 

para os diversos níveis gerenciais, coletando, classificando e registrando os dados 

operacionais das diversas atividades, utilizando métodos de custeio. O objetivo central 

do estudo é a análise dos custos de comercialização de dois produtos, bolinha de queijo 

e crostoli. A partir da escolha dos produtos a serem estudados é possível analisar as 

unidades vendidas, receita de vendas e os custos envolvidos, possibilitando a formação 

do preço de venda, por consequência, encontra-se o ponto de equilíbrio. A apropriação 

correta dos custos e indispensável no processo da tomada de decisão, pois propicia a 

avaliação da realidade. Como respostas aos objetivos que nortearam o presente estudo, 

pode-se dizer que os mesmos foram atingidos e relatados, na análise e no 

desenvolvimento do trabalho, possibilitando o diagnóstico. 
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INTRODUÇÃO 

O SEBRAE (2015), afirma que as padarias e confeitarias são negócios que 

participam ativamente na comunidade. A crescente concorrência entre os mercados e o 

intenso desenvolvimento tecnológico, tem feito com que as organizações dêem maior atenção 

aos seus produtos e processos produtivos, buscando oferecer aos seus consumidores, produtos 

cada vez melhores em termos de qualidade 

A precificação de produtos é um processo extremamente importante dentro de 

qualquer negócio, sendo fator determinante para “vencer” os desafios do mercado. Está 

na maioria das vezes como requisito mais importante para o consumidor, o preço. O 

mesmo deve ser estabelecido de maneira correta, levando em consideração os recursos 

utilizados na fabricação do produto e os anseios da empresa. 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

Como ferramenta importante para embasamento de decisões, como a 

precificação, está a contabilidade de custos. Segundo Silva (2008), a contabilidade de 

custos é o ramo da contabilidade que objetiva identificar, mesurar, registrar e informar 

os custos dos produtos, serviços ou mercadorias vendidas, aplicando os princípios 

contábeis da mesma forma que a contabilidade geral.  

Sendo assim, este trabalho se desenvolve como um estudo de caso realizado em 

uma padaria no município de Breu Branco, no estado do Pará, e apresenta como 

objetivo principal uma análise dos custos de produção de dois produtos comercializados 

no estabelecimento e sua forma de precificação, por consequência, encontra-se o ponto 

de equilíbrio. Através de um estudo bibliográfico prévio e as informações fornecidas 

pela empresa, é possível avaliar a forma com que os preços são estabelecidos, e a 

eficácia da mesma. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CONTABILIDADE DOS CUSTOS 

Segundo Silva (2008), a contabilidade de custos é um ramo da ciência contábil 

utilizada para identificar, mensurar, registrar e informar os custos dos produtos, 

mercadorias ou serviços vendidos, aplicando os princípios contábeis da mesma forma 

que a contabilidade geral, com a finalidade de se apurar resultados e valorizar os 

estoques, alertando os administradores para quaisquer resultados que exijam correção. 

 

CUSTOS 

De acordo com Bertó e Beulke (2005), custo é uma expressão monetária que 

deve ter uma menor quantidade final, boa, rentável de produtos ou serviços para repor 

fisicamente, ao término de cada ciclo operacional, uma maior quantidade inicial de 

insumos e consumos do próximo ciclo.  

Silva (2008), diz que custos são recursos aplicados na transformação dos ativos, 

representados por gastos relativos à utilização de bens ou serviços aplicados para 

produção de outros bens e serviços. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS  

Todos os custos podem ser classificados em fixos e variáveis ou em diretos e 

indiretos ao mesmo tempo. Os custos diretos são variáveis, quase sem exceção, mas os 

indiretos são tanto fixos como variáveis, apesar da geral predominância dos primeiros 

(MARTINS, 1998). A seguir serão abordados alguns dos principais tipos de custos. 

I. Custo direto: De acordo com Silva (2008), são os custos efetuados exclusivamente 

com o processo de transformação do produto. Podem ser facilmente 

identificados e apropriados a determinado item ou produto. 

II. Custo indireto: Em geral os custos indiretos apresentam como característica a 

impossibilidade de serem medidos, identificados, quantificados diretamente em 

cada unidade. São todos os outros custos que dependem do emprego de recursos, 

de taxas de rateio, de parâmetros para o débito às obras (BERTÓ E BEULKE, 

2005). 

III. Custo fixo: Bertó e Beulke (2005), relatam que os custos fixos se mantêm 

inalterados face ao volume de atividade, dentro de certos limites de capacidade, 

ou seja, não se modificam em razão do crescimento ou da retração ao volume 

dos negócios dentro desses limites. Exemplos: manutenção, folha de pagamento 

da administração. 

IV. Custo variável: De acordo com Silva (2008), custo variável é aquele que ocorre 

em função da quantidade produzida, por exemplo: matéria-prima, combustível, 

mão-de-obra para produção. 

PONTO DE EQUILÍBRIO 

Sob a ótica do ponto de vista contábil de Braga (1989), o ponto de equilíbrio 

corresponde a certo nível de atividades onde o lucro será nulo. À medida que o volume 

de operações se desloca acima do ponto de equilíbrio surgirão lucros crescentes e 

abaixo desse ponto ocorrerão prejuízos. O ponto de equilíbrio permite compreender 

como o lucro pode ser afetado pelas variações dos elementos que integram as receitas de 

venda, os custos e despesas.  

De acordo com Silva (2008), há dois pontos de equilíbrio contábeis, um 

relacionado com o lucro operacional e o lucro líquido. Esse instrumento permite 

determinar o valor das receitas de vendas necessárias para cobrir os desembolsos 
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relativos aos custos operacionais e a quantidade necessária a ser produzida para uma 

diluição satisfatória dos custos nas unidades produzidas. 

Para calcular-se o ponto de equilíbrio é necessário ter conhecimento da margem 

de contribuição unitária, a diferença entre a receita e o custo variável de cada produto; é 

o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua receita e o 

custo que de fato provocou e lhe pode ser imputado sem erro (MARTINS, 2001). 

 

𝑃𝐸 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
 𝑋 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑃𝐸 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑥𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
 

𝑀𝐶𝑈 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

MÉTODOS DE PESQUISA 

O presente artigo é caracterizado como um estudo de caso, que segundo Fonseca 

(2002), o pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado mas revelá-lo 

tal como ele percebe, procurar compreender como é o mundo do ponto de vista dos 

participantes. 

 Fundamentado em pesquisas quanti-qualitativa com o objetivo de compreender 

a totalidade do fenômeno estudado, com coleta de dados semiestruturadas, analisando 

dados numéricos e informações obtidas na empresa estudada, de caráter exploratório 

levando em consideração o levantamento bibliográfico e entrevistas com funcionários 

da empresa. 

Matias e Alexandre (2005), ressaltam que os resultados de uma pesquisa, 

retratados em relatórios especificamente elaborados, não devem ser lidos como “ponto 

final” a respeito do problema que lhes originou. Provavelmente tais resultados podem 

ser compreendidos como a resposta mais próxima, cientificamente, do esperado como 

solução. Todavia, não significam a conclusão de determinado tema estudado. 

O presente artigo embasou-se em estudos no conhecimento em custos 

industriais, determinando o volume de produção, investimento financeiro, precificação e 

mensuração de produtividade em uma empresa de panificação. 
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CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

O ambiente estudado é uma empresa de pequeno porte que atua no ramo de 

panificação localizada no município de Breu Branco no estado do Pará, atuando a cerca 

de 14 anos no município. A padaria oferece produtos de diversos tipos como pães, 

biscoitos, bolos, doces, salgados entre outros. Contando com 10 (dez) funcionários, 

sendo que 4 (quatro) servidores atuam diretamente na produção e os outros cargos estão 

divididos em caixa, balconistas, serviços gerais e administrador. 

 

RESULTADOS 

A empresa em questão, como já descrita, localiza-se na cidade de Breu Branco 

há 14 anos, trabalhando no ramo da panificação e comércio, possui uma gama variada 

de produtos, nos quais serão abordados no presente estudo a comercialização dos 

seguintes produtos: bolinha de queijo e Crostoli. 

ANÁLISE DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA BOLINHA DE 

QUEIJO E CROSTOLI 

A análise em questão foi realizada com base nos dados históricos do mês de 

Junho/2016, sendo que esses dados estão atualizados segundo a demanda e os custos 

atuais de compra, principalmente de matéria-prima e mão-de-obra. Foram considerados 

os 30 dias do mês, sendo que é produzida uma receita de bolinha de queijo (76 

unidades) e 2 receitas de Crostoli (146 unidades). A tabela 1 organiza os dados de 

quantidades vendidas no mês analisado dos dois produtos 

Tabela 1. Composição das unidades vendidas 

Unidades vendidas/Mês de Junho 2016 

Produto Quant. Diária Quant. de dias Quant. Mensal  

Bolinha de Queijo 76 30 2280 

Crostoli 146 30 4380 

Fonte: autores, 2016. 

Definida a quantidade produzida, sendo a mesma quantidade produzida e a 

quantidade comercializada, organizou a Tabela 2 com a projeção de receita mensal da 

empresa com a comercialização dos dois produtos. 

Tabela 2. Receita de vendas 
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Receita/Mês de Junho 2016 

Produto Quant. Mensal Preço da unidade Receita Mensal  

Bolinha de Queijo 2280  R$             0,50   R$       1.140,00  

Crostoli 4380  R$             0,50   R$       2.190,00  

Fonte: autores, 2016. 

Vale ressaltar que o estudo em questão envolve somente os dois produtos 

mencionados, não representando os custos e despesas da empresa em questão como um 

todo e sim a parte que cabe aos dois produtos analisados.  

Os custos para a produção da mercadoria foram divididos em custos diretos e 

custos indiretos. A análise dos custos tive como base a quantidade vendida de cada 

produto no período analisado e foram considerados nas proporções de ingredientes 

mensais, sendo possível mensurar o custo unitário de cada produto. A tabela 3 organiza 

os custos de produção direto da bolinha de queijo e do Crostoli, respectivamente. 

Tabela 3. Custos diretos de produção     

 
                                Fonte: autores, 2016. 

 

Produtos Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total Mensal

Ovos Unidade 450 0,40R$                180,00R$                     

Fermento Químico colher 60 0,75R$                45,00R$                       

Açucar kg 3 5,00R$                15,00R$                       

Fécula kg 39 4,00R$                156,00R$                     

Sal colher 30 0,10R$                3,00R$                         

Queijo kg 7,5 18,75R$              140,63R$                     

Óleo lata 60 3,50R$                210,00R$                     

Mão-de-obra direta H.H. 30 5,00R$                150,00R$                     

Total 899,63R$                     

Custo Unitário 0,39R$                         

Produtos Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total Mensal

Trigo Kg 90 2,23R$                200,70R$                     

Ovos unidade 180 0,40R$                72,00R$                       

Açucar kg 18 5,00R$                90,00R$                       

Fermento para bolo colher 60 0,80R$                48,00R$                       

Margarina colher 180 0,50R$                90,00R$                       

Leite litros 30 1,90R$                57,00R$                       

Açucar (empanar) kg 12 5,00R$                60,00R$                       

Oléo lata 120 3,50R$                420,00R$                     

Canela kg 1,2 50,00R$              60,00R$                       

Mão-de-obra direta H.H. 60 5,00R$                300,00R$                     

Total 1.397,70R$                  

Custo Unitário 0,32R$                         

CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO - BOLINHA DE QUEIJO (2280 unidades)

CUSTO DIRETO DE PRODUÇÃO - CROSTOLI (4380 unidades)



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

É possível constatar com a análise dos custos diretos, a produção da bolinha de 

queijo custa pra a empresa R$ 0,39 e a de Crostoli custa R$ 0,32, sendo que não 

representa o custo que a empresaria calculou que tivesse com a produção dos dois 

produtos. 

Foram analisados os custos indiretos da empresa, esses custos indiretos somam-

se aos diretos para calcular o custo total unitário de produção. Porém, ressalta-se que 

como a empresa possui um mix de produtos, os custos indiretos dilui-se em produtos 

mais representativos, não participando do cálculo de custo total dos dois produtos 

estudados. Então, por essa falta de impacto nos custos totais, os custos indiretos não 

foram considerados no presente estudo. 

Coletados os custos e a receita, pode-se organizar a tabela 4 onde está descrito o 

resultado financeiro da organização para o mês de Junho de 2016 com a 

comercialização dos dois produtos. 

Tabela 4. Resultado Financeiro

Fonte: autores, 2016. 

Portanto, a empresa com a comercialização da Bolinha de Queijo obtém um 

lucro de R$ 240,37 o que representa uma margem de 21%, e com a venda do Crostoli 

um lucro de R$ 792,30, representando uma margem de 36%. 

Para determinar o ponto de equilíbrio, é necessário mensurar os custos fixos da 

empresa, que são custos que mesmo que não haja produção ele está presente no 

ambiente. Como Custo Fixo, foi determinado a energia elétrica do estabelecimento que 

somou R$ 3.000,00 e o gasto com os funcionários indiretos, como atendentes e gerente, 

que totalizam 11.400,00. Sabendo disso, foi possível calcular o ponto de equilíbrio em 

quantidade e em unidade monetária. 

Para a Bolinha de Queijo: 

𝑃𝑒(𝑄) =  
14400

0,11
= 130909,1 

Produtos Custo Unitário Preço de Venda Quant. Vendida Custo Total Receita Total Lucro Percentual

Bolinha de Queijo 0,39R$           0,50R$             2280 899,63R$      1.140,00R$     240,37R$  21%

Crostoli 0,32R$           0,50R$             4380 1.397,70R$   2.190,00R$     792,30R$  36%

RESULTADO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2016
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𝑃𝑒($) =  
14400

0,11
 . 0,50 = $ 65454,54 

Para o Crostoli: 

𝑃𝑒(𝑄) =  
14400

0,18
= 80000 

𝑃𝑒($) =  
14400

0,18
 . 0,50 = $ 40000,00 

Portanto, é necessário vender 130909 bolinhas de queijo e 80000 crostoli para 

cobrir os custos fixos da organização. Porém, vale retornar a premissa que a empresa 

não produz apenas esses dois produtos e sim um mix variado de produtos, contudo 

somente esses dois produtos foram utilizados no presente estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar o controle de custos de venda de 

dois produtos de uma empresa no setor panificador. Por meio deste trabalho foi possível 

verificar a importância da apropriação correta dos custos como subsídio balizador na 

formação do preço de venda, bem como ferramenta no processo da tomada de decisão, 

pois propiciam uma avaliação da realidade. 

Como respostas aos objetivos que nortearam o presente estudo, pode-se dizer 

que os mesmos foram atingidos e relatados, na análise e no desenvolvimento do 

trabalho, possibilitando o diagnóstico. 

Em relação ao sistema dos custos dos produtos analisados é notável que a 

produção é viável, pois a mesma obtém lucro. E constatado que o percentual de lucro da 

bolinha de queijo é menor do que ocrostoli. O gestor da empresa é ciente dos resultados, 

entretanto, afirma que a bolinha de queijo ainda é comercializada devido a demanda dos 

clientes. O objetivo principal da formação do preço de venda, é que o mesmo produza 

resultados satisfatórios a empresa a curto, médio e longo prazo. 

Deste modo, após as análises apresentadas cabe ressaltar a importância da gestão 

de custos, como ferramenta de apoio ao gestor na tomada de decisão. Os produtos 

analisados não tiveram a pretensão de cobrir todas as variáveis sobre a gestão de custos 

dentro da empresa, somente os custos relacionados aos produtos estudados. 
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Como propostas de trabalhos futuros, podemos destacar a utilização da gestão da 

produção atrelado a gestão de custos. A gestão da produção supervisiona a seleção e 

tratamento das matérias-primas, controla a qualidade de processo e ocupa-se da 

expedição final. É importante que ambas trabalhem juntas para o planejamento e 

controle da produção, administração da produção, orçamentos e custos, e controle da 

qualidade, para que a organização tenha eficácia em sua produção e obtenha sucesso 

financeiro.   
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