
  

 

Aplicabilidade da Gestão de Custo como ferramenta na tomada de decisão: um estudo 

de caso numa panificadora na cidade de Teixeira de Freitas-Bahia. 

 

Bruno Costa da Luz Soares1 

Gabriela Tavares Silva Rocha 2 

Carlos Alberto Nascimento3 

Resumo  

Pretendeu-se, neste trabalho, avaliar o custo dos produtos de uma panificadora, por meio de um 

estudo de caso, unido a uma pesquisa bibliográfica, respaldada por artigos científicos, livros, 

dentre outros instrumentos. Os problemas que mais atingem as panificadoras de produção 

própria são a falta de organização e de conhecimento quanto a precificação de seus produtos de 

vendas e a falta de gestão sobre o custo o que ocasiona a não identificação do custo de produção. 

Conforme dados apresentados da panificadora, pôde-se apresentar aos gestores informações 

relevantes para a otimização dos processos, com base nas teorias de contabilidade de custo. 

Conclui-se que a Contabilidade de Custos é primordial para a saúde financeira de uma empresa, 

com suma importância para que o negócio tenha continuidade no seu ramo, deixando o processo 

mais transparente e de fácil identificação de informações necessárias para tomada de decisão. 
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Abstract 

It was intended, in this work, to evaluate the cost of the products of a bakery, through a case 

study, together with a bibliographical research, supported by scientific articles, books, among 

other instruments. The problems that most affect the bakeries of their own production are the 

lack of organization and knowledge regarding the pricing of their sales products and the lack 

 
1 Bruno Costa da Luz Soares - Graduado no curso de ciências contábeis pela Faculdade do Sul da 
Bahia – FASB. E-mail: brunocostasoares97@gmail.com.  
2 Gabriela Tavares Silva Rocha - Graduada no curso de ciências contábeis pela Faculdade do Sul da 
Bahia – FASB. E-mail: tavaressgabi@gmail.com. 
3 Carlos Alberto Nascimento – Bacharel em Ciências Econômicas, Bacharel em Ciências Contábeis, 
Especialista em Gestão de Negócios, Especialista em Gestão Pública, Professor do curso de 
Ciências Contábeis da FASB- Faculdade do Sul da Bahia. E-mail: carlos.nascimento@ffassis.edu.br 



  

 

of cost management, which causes the non-identification of the production cost. According to 

data presented from the bakery, it was possible to present managers with relevant information 

for the optimization of processes, based on cost accounting theories. It is concluded that Cost 

Accounting is essential for the financial health of a company, with paramount importance for 

the business to have continuity in its field, making the process more transparent and easy to 

identify the information necessary for decision making. 

 

Keywords: Business Management. Cost Accounting. Contribution Margin. 

 

1 Introdução 

 Habitualmente ao se falar de contabilidade de custo os gestores logo relacionam a 

procedimentos contábeis complexos, por não conhecerem a aplicabilidade da “Gestão de Custo” 

e sua atuação dentro de uma determinada organização. 

A contabilidade de custo tem como objetivo informar aos administradores detalhes para 

a tomada de decisões, classificando e registrando os dados operacionais das diversas atividades 

da entidade, oferecendo a gestão métodos capazes de resolver problemas operacionais mediante 

a distribuição dos gastos da empresa.  

De acordo com as informações iniciais a respeito deste estudo e suas contribuições, 

desenvolve-se o seguinte questionamento: A contabilidade de Custo é uma ferramenta eficaz 

na tomada de decisão? Com base no pressuposto em questão, foi levantado dados referentes 

aos custos de uma panificadora para identificar quais dos produtos do estabelecimento têm 

maior rentabilidade de acordo os gastos variáveis apresentados pelos administradores.  

O presente estudo é direcionado à aplicabilidade de custos em uma panificadora situada 

na cidade de Teixeira de Freitas, tendo como objetivo uma análise dos dados da empresa 

utilizando para estudo o método de custeio variável com o objetivo de  identificar qual produto 

tem dado maior lucratividade, referente os gastos variáveis calculados. 

De acordo com o Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria, em parceria com 

a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ITPC; ABIP), nos últimos 



  

 

anos o segmento de panificadoras com produção própria cresceu cerca de 11,2%, evidenciando 

que os negócios do setor tendem a expandir gradativamente nos próximos anos.  

Este artigo teve como aporte teórico na estruturação bibliográfica os conceitos e estudos 

dos autores Leone e Leone (2010), Padoveze (2013), Crepaldi e Crepaldi (2018), Martins (2018) 

entre outros que contribuíram no desenvolvimento deste trabalho. 

Conclui-se, portanto, que se faz necessário que o gestor tenha ciência e domínio das 

práticas desenvolvidas referentes a contabilidade de custo para, assim, evidenciar uma gestão 

segura, eficaz e eficiente. Soma-se a isso o fato de que todos os processos devem estar atrelados 

aos métodos de custeio, de forma a favorecer frente à tomada de decisões, além das 

precificações de produtos e serviços, possibilitando aos administradores uma visão ampla do 

seu negócio.  

 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Histórico da Contabilidade de Custo  

A contabilidade de custo surgiu com o intuito de contribuir para que os gestores tenham 

informações relevantes na tomada de decisões, e através desse processo identificar qual o seu 

real custo de produção ou qual preço do serviço a ser prestado, obter controle de estoques, 

reduzir possíveis impactos em perdas de matérias-primas, ter um maior controle sobre o 

material produzido além de organizar todos os processos dentro de uma empresa. Segundo 

Leone e Leone (2010, p.6) “A Contabilidade de Custos coleta, classifica e registra os dados 

operacionais das diversas atividades da entidade, denominados de dados internos, bem como, 

algumas vezes, coleta e organiza dados externos.”  

Conforme Leone e Leone (2010, p.5), a contabilidade de custo é um poderoso 

instrumento para a ciência contábil, e que através de seus métodos é capaz de resolver 

problemas operacionais, relacionado a distribuição dos gastos e também produzir informações 

relevantes baseados em técnicas estatísticas e matemáticas para de obter detalhes que permite 

que o gestor tenha eficiência e eficácia na tomada de decisões.  

Segundo Lima e Silva, (2010, p.18) a contabilidade de custos é um ramo da ciência 

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

mercadorias serviços vendidos, aplicando os princípios contábeis a cada departamento da 



  

 

instituição, evidenciando bons resultados e sinalizando possíveis correções a serem executadas. 

Ainda sobre contabilidade de custo e suas atuações em uma empresa é importante destacar.  
Dentro de cada empresa, a Contabilidade de Custos envolve dados de 
diversos setores, tais como a própria empresa, os seus componentes, os 
produtos e serviços, os programas, as atividades, os segmentos de 
distribuição, as alternativas e os planos de ação. Para cada um destes 
setores ou componentes a Contabilidade de Custos poderá́ preparar e 
fornecer informações de custos que auxiliarão os seus responsáveis a se 
desincumbirem com maior perfeição de suas responsabilidades. (LEONE, 
2012, p. 26) 

Observa-se que o mercado vive em constantes mudanças, as tecnologias proporcionam 

grandes oportunidades de expandir um negócio e consequentemente obter bons resultados nas 

operações financeiras de uma organização. Entretanto Wernke (2019 p.3) indica que os gestores 

precisam se adequar aos novos desafios encontrados no cotidiano empresarial afim de superar 

a concorrência em um mundo cada vez mais globalizado, pois uma interpretação inadequada 

das informações pode levar ao equívoco das classificações de gastos, despesas, custo 

investimentos, desperdícios e perdas. Portanto as mudanças que ocorrem diariamente no 

mercado , o crescimento de novos concorrentes e a forma dos clientes enxergar os produtos 

ofertados fazem com que os empresários busquem soluções e conhecimentos para a gestão do 

seu negócio. 
Surgiram novos concorrentes e novas formas de concorrência, em ramos antes 
tradicionais, com modelos de negócio inovadores e distintos que deslocaram o eixo 
competitivo. De produtos e serviços com qualidade, propiciado por operações, foco 
na diferenciação e a preços altos, para os atuais padrões, a modelos de negócios de 
baixo custo, estruturados em redes de relação e interações de alto nível e precisão, 
com alta eficiência, baixos custos e preços baixos. (BERNARDI, 2017, p.30)  

De acordo com Boostel e Reis (2019, p.41), todos os processos ocorridos dentro de uma 

empresa devem estar atentos para as classificações das operações realizadas diariamente, pois 

as práticas exercidas pelos empregados podem acarretar grandes prejuízos, ou seja, é necessário 

um processo mais enxuto e de menor custo para a instituição, e através dessas práticas a 

otimização será alcançada objetivando uma redução de custos.  

Sobre a relevância da informação dentro de uma empresa aponta Bernardi (2017, p.15) 

que “grande parte das empresas, notadamente as de pequeno porte, utiliza como fonte de 

informação para apurar seus custos e despesas, o desembolso de caixa, por não possuir 

contabilidade regular e gerencial.” Portanto, é importante a fidelidade das informações para que 



  

 

o gestor saiba administrar os custos dos produtos e precificar mediante os gastos utilizados na 

produção de um determinado produto.  

2.2 Terminologias em Custos 

Gasto – De acordo com Crepaldi e Crepaldi (2018, p.19) “são os encargos financeiros 

efetuados por uma entidade com vista à obtenção de um produto ou serviço qualquer para a 

produção de um bem ou para a obtenção de uma receita.” Os gastos são considerados como um 

dispêndio financeiro para a compra de um bem ou um serviço, estes podem ser classificados 

em investimentos, custos, despesas, perdas ou desperdícios.  

Desembolso – Pagamento com a finalidade de aquisição do bem ou serviço, resultante 

no crescimento do ativo. Segundo Crepaldi e Crepaldi (2018, p.20) “é realizado na obtenção de 

um bem para o ativo da entidade.”  

Investimento – São todos os sacrifícios gerados pela obtenção de bens ou serviços 

consequentemente alocados para os ativos da instituição. Para Dutra (2017, p. 15) é denominado 

o investimento como: “Um gasto ativado em função de vida útil e de geração de benefícios 

futuros.”  

Perda – De acordo com Crepaldi e Crepaldi (2018, p.22) “são bens ou serviços 

consumidos de forma anormal e involuntária.” É comum encontrar gestores que confundem 

perdas com despesas dentro de uma empresa.  

Desperdício – Advém de tudo aquilo que não geral retorno, algo que não se dá para 

aproveitar.  Segundo Crepaldi e Crepaldi (2018, p.22) “são os gastos originados dos processos 

produtivos ou de geração de receitas que podem ser descartados sem prejuízo da qualidade ou 

quantidade de bens, serviços ou receitas geradas.”  

Custo – Descreve o autor Martins (2018, p. 10) que os custos estão representados por 

todos os recursos voltados para a fabricação de um determinado produto ou a prestação de 

serviço, ou seja, está envolvido diretamente com o setor de produção de uma empresa. Na 

fabricação de um produto, por exemplo, todos os recursos utilizados para tal é denominado em 

custo, além disso todas as etapas até chegar ao consumidor final são denominadas de despesas.   

Em relação aos níveis de produção os custos podem ser fixos ou variáveis; os custos 

fixos não variam conforme a produção são gastos independentes do segmento da entidade, ou 



  

 

seja, os valores são sempre os mesmos, em qualquer nível de produção da empresa. São 

exemplos de custos fixos o aluguel da fábrica, as depreciações de máquinas e equipamentos 

(método linear), imposto predial e entre outros, estes estão presentes constantemente nos 

processos de uma organização.  

De acordo com Viceconti e Neves (2018, p.151) os custos variáveis representam os 

gastos que aumentam ou diminuem conforme a atividade da instituição, são exemplos destes 

custos a depreciação realizada por horas/máquina, impostos como ICMS, ISS, PIS, gastos com 

horas extras na produção. 

Despesa – Assim como os custos, as despesas são necessárias para a obtenção de 

receitas, porém não estão ligadas diretamente ao produto ou serviço prestado.  

Segundo Crepaldi e Crepaldi (2018, p.20), as despesas podem ser classificadas em dois 

níveis: fixas e variáveis; as despesas fixas são as que tem o mesmo valor, independentemente 

da quantidade de receita da empresa, tem como exemplos o IPTU do prédio e salário do pessoal 

da recepção. Por sua vez, as despesas variáveis mudam de acordo à quantidade da receita. Como 

exemplo de despesa vale ressaltar a comissão dos vendedores e frete de entrega, quanto maior 

a venda, maior a despesa agregada à receita. 

 

2. 3 Gestão de Custo 

Uma Gestão de Custos eficiente permite que o empreendedor possa identificar 

oportunidades de investimento, aumentar a margem de lucro, tomar decisões estratégicas mais 

conscientemente, além de dar mais segurança no desempenho da empresa. Aponta Crepaldi e 

Crepaldi (2018, p.299) “A competitividade presente nos negócios e a lucratividade das 

empresas dependem cada vez mais da eficiência operacional.”  É necessário que o gestor faça 

um breve levantamento de todos os gastos da empresa, fazendo uma separação de cada item 

tais como custos indiretos, diretos, fixos e variáveis.   

A contabilidade de custo possui métodos que são importantes na formação de custo, 

entre eles estão o custeio por absorção e o custeio variável. O custeio pelo método de absorção 

é considerado básico para a avaliação de estoques, é um método que corresponde a apropriação 

de todos os custos de produção aos produtos elaborados de forma direta e indireta. Em um 



  

 

sistema de custeio por absorção, os custos fixos e variáveis são considerados como custos 

relacionados ao produto. Nesse método, o objetivo da atribuição do custo total ao centro de 

custo é recuperá-lo do preço de venda do produto. 

No entanto, o método de custeio variável, entende que os gastos fixos devam ser 

lançados como despesas no resultado exercício, incorporando ao custo do produto apenas os 

gastos variáveis. 

Martins (2018, p. 198), afirma que no custeio variável “[...] só são alocados aos 
produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e considerados como despesas do 
período, indo diretamente para o Resultado; para os estoques só vão, como consequência, custos 
variáveis”. 

Sobre a utilização de custo dentro de uma empresa aponta Padoveze (2013, p.80) que são 

importantes as informações geradas pelo sistema de custo, e exigem delas um cuidadoso 

trabalho na implementação desse processo e que consequentemente geram resultados para a 

gestão que utiliza dos dados apresentados para a execução de tomada de decisões. Ainda o autor 

afirma: “As empresas, de modo geral, tendem a classificar as informações de seus custos como 

confidenciais, contribuindo ainda mais para a necessidade de cuidados na implantação e na 

utilização do sistema de custo.”   

A gestão de custos é um elemento primordial na hora de tomar decisões, através da 

contabilidade de custo, a administração e a execução das tarefas operacionais acontecem de 

modo eficiente em todos os departamentos de uma empresa, por meio das teorias e práticas de 

custos os gestores encontram respostas valiosas que os auxiliam na tomada de decisões.  

De acordo com Bruni e Famá (2019, p.221) “Um dos mais importantes aspectos financeiros 

de qualquer entidade consiste na fixação dos preços dos produtos e serviços comercializados.” 

Para que os preços sejam fixados aos consumidores o gestor precisa saber efetivamente quanto 

custa cada produto, para a partir daí, fixar o preço que o mercado aceite e que lhe dê a 

rentabilidade necessária para manutenção do negócio. 

 

 



  

 

Metodologia  

A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso realizado em uma panificadora 

que teve como objetivo utilizar os conceitos da Contabilidade de Custos e a partir dos dados 

dos produtos, aplicar o conceito de margem de contribuição na prática, com o intuito de auxiliar 

os gestores na tomada de decisão, ao prover informações necessárias para identificar os custos 

de seus produtos e a rentabilidade destes.  

É uma pesquisa bibliográfica porque foram reunidas informações de autores em relação à 

temática escolhida para a pesquisa, abordando conteúdos de diversas referências. Conforme 

Pereira (2016, p.88) “É um método comum utilizados para elaboração de artigos científicos, e 

possuem como abordagem a utilização de métodos para conhecer as contribuições cientificas 

sobre determinado assunto, tendo como objetivo recolher, selecionar, analisar e interpretar as 

contribuições teóricas já existentes sobre determinado assunto.”  

Possui aspectos de pesquisa documental, sendo um rico complemento para a pesquisa 

biográfica onde os dados coletados atribuídos às informações sejam analisados de modo 

qualitativo permitindo que as elucidações e levantamentos de dados se tornem fidedignos e 

precisos, evidenciando-se uma pesquisa clara e de fácil entendimento. Segundo Pereira (2016, 

p.88) o estudo documental aponta a finalidade de reunir, classificar e distribuir os documentos 

de todo gênero dos diferentes campos do estudo humano.  

 

 

3 Resultados e Análise de Dados 

 A empresa objeto do estudo está cadastrada como Micro Empreendedor Individual – 

MEI e localizada na cidade de Teixeira de Freitas - Bahia. No ramo de panificação, tem-se na 

cidade cerca de 34 empresas (entre matriz e filial). Desse total, tem-se 26 empresas com o 

CNAE de fabricação de produtos de panificação industrial, cadastradas como MEI, conforme 

dados do SEBRAE (2021). 

 Foi elaborado um estudo de caso nesta empresa, de onde foram reunidos dados das 

atividades operacionais referentes ao mês de 02/2021, como coleta de receitas de produtos 

fabricados pela empresa, os gastos utilizados e esforços para a composição destes até chegar na 

prateleira para a venda e também as despesas com internet, os custos com energia, custo com 



  

 

matéria prima, gastos com os colaboradores ligados diretamente com a produção,  entre outros 

gastos. 

 Tabela 1 – Produtos com maior retorno financeiro 

PRINCIPAIS PRODUTOS 
VENDIDOS QUANT.VENDIDA 

Pão Francês 28.000 
Pão de Milho 8.120 
Chimango 7.000 
Sonho 2.240 
Pão de Queijo 840 
Coxinha 560 
Bolo Tradicional 336 
Hambúrguer Assado 280 
Pudim 112 
Pão de cebola recheado 84 

  
Fonte: Dados pesquisa (2021) 

 

De forma geral, a empresa trabalha com 41 (quarenta e um) produtos, e no mês apurado os itens 

que mais contribuíram para o resultado estão presentes na tabela acima e ordenados por receitas 

de venda, conforme informação dos gestores.  

Tabela 2- Lista dos gastos contendo custos e despesas, incluindo custo indireto e gastos 
que agregam a produção: 

GASTOS INDIRETOS 
GASTOS VALOR ($) 

Gás* R$    2.016,00  
Água*  R$       319,12  
Energia R$    1.700,00  
Internet  R$         55,00  
Telefone  R$         70,00  
Publicidade  R$       100,00  
Materiais de Limpeza  R$       100,00  
Aluguel Cozinha Confeitaria  R$       200,00  
Aluguel Cozinha Padaria  R$       300,00  
Aluguel Padaria Salão  R$       600,00  
Imposto MEI  R$         56,00  
Mão de Obra  R$    9.700,00  

Total=  R$  15.216,12  



  

 

  
                                     Fonte: Dados da pesquisa (2021)   

 Custos indiretos são os que não podem ser identificados diretamente sobre os produtos; 

precisam de uma base de rateio, ou seja, não tem ligação direta no processo de produção. O gás 

é o gasto que se encaixa nesse quesito, pois é utilizado indiretamente para a fabricação de todos 

os produtos. Mesmo sendo variável, pela incapacidade de rateio ficará de fora do cálculo da 

margem de contribuição. 

 A água embora seja usada para a produção, é fornecida pela Embasa (Empresa Baiana 

de Águas e Saneamento), inserindo-se assim no grupo de custos indiretos variáveis, pois podem 

variar em relação ao produto.  Entende-se que, neste caso, o consumo da água pode ser análogo 

ao consumo da energia elétrica. 

A energia elétrica possui uma parte fixa e outra variável. A fixa independe do volume 
de produção, é definida em função do potencial de consumo instalado”; e a variável 
“depende diretamente do consumo efetivo”, ou seja, os custos semivariáveis podem 
se modificar conforme o volume de vendas ou produção, indiretamente, e mesmo não 
sendo consumido gera-se uma taxa chamada de consumo popular. (MARTINS, 1998, 
p.55) 

No cálculo da margem de contribuição calcula-se os gastos variáveis incluindo os 

impostos, mas por tratar-se de uma empresa com o porte MEI o imposto é fixo. 

O gasto com mão de obra foi considerado um custo fixo pois é representada por um 

padeiro e um confeiteiro com salários permanentes a longo prazo que não variam de acordo a 

venda ou produção.  

 



  

 

Tabelas 3 e 4 - Cálculos do custo unitário variável dos produtos estudados 

Produto Quantidade Valor Produto Quantidade Valor 
Trigo 30kg R$ 84,00 Trigo 8,3kg R$ 23,24
Melhorador 400g R$ 4,00 Acuçar 1,6kg R$ 3,75
Sal 400g R$ 0,68 Melhorador 135g R$ 1,50
Fermento 60g R$ 1,44 Sal 135g R$ 0,22
Anapan 100ml R$ 2,00 Margarina 70g R$ 0,70
Água 16lt R$ 0,14 Fermento 85g R$ 2,04

Água 700ml R$ 0,01

Produto Quantidade Valor Produto Quantidade Valor 
Mist. de pão de queijo 1kg R$ 6,00 Leite 100ml R$ 0,25
Queijo 200g R$ 5,00 Ovo 1un R$ 0,39
Ovos 5un R$ 1,95 Açucar 10g R$ 0,02
Leite 130ml R$ 0,35 Sal 10g R$ 0,02

Fermento 2g R$ 0,05
Óleo 16ml R$ 0,95
Margarina 15g R$ 0,15
Trigo 520g R$ 1,45

Carne de hambúrger 10un R$ 9,90
Produto Quantidade Valor Molho de tomate 170g R$ 2,00

Água 2,250lt R$ 0,02 Ketchup 1,6g R$ 0,02
Leite 1,625lt R$ 4,10 Milho verde 40g R$ 0,60
Ovos 38un R$ 14,82 Margarina 7g R$ 0,07
Sal 150g R$ 0,25 Maionese 200g R$ 2,00
Polvilho 8,75kg R$ 39,38 Barbecue 8g R$ 1,50
Óleo 875ml R$ 5,25 Molho cheddar 15ml R$ 0,50
Margarina 625g R$ 6,24 Queijo 100g R$ 2,50
Mist. Pão de queijo 125g R$ 0,75 Presunto 100g R$ 2,00

Fonte: Dados pesquisa (2021)

Pão Frances 
RECEITA DOS 5 PRODUTOS ANALIZADOS 

Pão de Milho 

Rendimento: 1000 unidades 
Custo: R$ 0,09 unidades 

Rendiemento: R$ 290 unidades 
Custo: R$ 0,11 unidades 

Hamburger assado 

Rendimento: 30 unidades 
Custo: R$ 0,44 unidades 

Pão de Queijo 

Recheio 

Rendimento  R$ 10 unidades 
Custo: R$ 2,43 unidades 

Chimango 

Rendimento: R$ 250 unidades 
Custo: R$ 0,28 unidades 

 



  

 

 

Fonte: Dados pesquisa (2021)
 

Para identificar o custo variável de cada produto, primeiro é necessário descobrir o custo 
unitário destes. Nas tabelas acima se demonstra com se chegou a este valor, baseando-se nas 
receitas dos produtos, usadas pela padaria, a partir dos ingredientes utilizados para a fabricação.  

 

 

 

 



  

 

Tabela 5 – Cálculo da Margem de Contribuição dos Produtos Estudados 

  
Produto 

 Preço de 
Venda Unit. 

($)  

 Custos de 
Fabricação 

Unit. ($)  

 Margem de 
Contribuição ($)  

 Margem de 
Contribuição 

(%)    
 Pão Francês R$0,40 R$ 0,09 R$ 0,31  77,50%    
 Pão de Milho R$0,40 R$ 0,11 R$ 0,29  72,50%    
 Chimango R$0,50 R$ 0,28 R$ 0,22  44%    
 Pão de Queijo R$1,00 R$ 0,44 R$ 0,56  56%    
 Coxinha R$2,50 R$ 0,60 R$ 1,90  76%    
 Hambúrguer Ass. R$5,00 R$ 2,43 R$ 2,57  51,40%    
 Bolo Tradicional R$5,00 R$ 4,04 R$ 0,96  19,20%    
 Pudim R$9,90 R$ 6,65 R$ 3,25  32,83%    
 Sonho R$1,00 R$ 0,22 R$ 0,78  78%    
 Pão de cebola rech. R$8,00 R$ 4,08 R$ 3,92  49%    

 

 

 
Fonte: Dados pesquisa (2021) 

 
  

    
 

 Conforme Atkinson (2015, p. 52) “Os custos variáveis aumentam proporcionalmente 
com as mudanças no nível de atividade de alguma variável”. Foi utilizado o preço de venda 
determinado pela empresa e o custo variável foi calculado de acordo com a receita de cada 
produto, para a partir daí identificar a margem de contribuição em valor e em porcentual.   

 

Tabela 6 – Ranking dos produtos em função da Margem de Contribuição 

Ranking dos Produtos - Margem de Contribuição % 
Sonho 78,00% 
Pão Francês 77,50% 
Coxinha 76,00% 
Pão de Milho 72,50% 
Pão de Queijo 56,00% 
Hamburguer Assado 51,40% 
Pão de cebola recheado 49,00% 
Chimango 44,00% 
Pudim 32,83% 
Bolo Tradicional 19,20% 

  
Fonte: Dados Pesquisa (2021) 

 
 A tabela 1 demostra que o sonho é o 4° produto mais vendido, porém está em 1° lugar 

apresentando a maior margem de contribuição, é interessante que os administradores 

incentivem sua venda aproveitando a grande rentabilidade. O pão francês é o produto mais 



  

 

vendido da panificadora e está em 2° lugar com maior ganho bruto, portanto a gestão da 

empresa deve manter o foco das vendas do produto afim de manter sua lucratividade. O pão de 

milho está em 2° lugar dos itens mais vendidos, porém representa o 4° lugar no ranking, ademais 

a empresa deve diminuir os seus gastos variáveis afim de aumentar o lucro de venda do produto.  

O chimango é o 3° mais vendido, e no ranking está em 8° lugar, com 44% de margem de 

contribuição, demostrando que a empresa deve analisar possibilidades de aumentar o preço de 

venda unitário.  

A margem de contribuição apresenta-se com valor que cada produto possui para o 

resultado do estabelecimento, portanto o lucro é o resultado da diferença entre o preço de venda 

e os custos e despesas variáveis.  

Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e a soma das despesas 
e custos variáveis de um produto ou serviço. Em linhas gerais, a margem de 
contribuição é o ganho que a empresa obtém em cada produto, deduzidos aqueles 
gastos inerentes a cada um. Essa lucratividade alcançada por cada produto, por 
conseguinte, é que vai formar o resultado total da empresa. A margem de contribuição 
é uma das mais importantes ferramentas gerenciais para decisões estratégicas dentro 
da empresa. (ALVES, 2013 p. 64) 

 Segundo Bruni e Famá (2019, p.221) “A margem unitária corresponde ao preço (ou 

receita unitária) subtraído de custos e despesas unitários.” Ou seja, é necessário calcular cada 

um dos produtos do estabelecimento para encontrar a margem de contribuição após o 

abatimento dos gastos variáveis. 

4 Considerações Finais 

A contabilidade de custo contribui para que os gestores tenham informações relevantes 

para a tomada de decisões, e por meio dos processos de custeios o administrador identifica o 

custo dos produtos, obtém controle do estoque e previne os possíveis impactos dentro da 

empresa, consequentemente auferindo uma gestão segura, eficaz e eficiente.    

A contabilidade de custo é uma ferramenta eficaz na tomada de decisão devido ao fato de 

que através dos sistemas de custeio, proporcionaram aos gestores procedimentos e métodos 

capazes de resolver problemas operacionais mediante a distribuição dos gastos da empresa, o 

que favorece o sistema financeiro da empresa, e possibilita novos investimentos com a 

perspectiva de crescimento para o negócio.  



  

 

A panificadora objeto do estudo está enquadrada como MEI, e com base no faturamento 

do mês de 02/2021, quando foi realizado o estudo, entende-se que a empresa não se adequa 

nesse porte, mas no momento que se coletou os dados observou-se que ela já estava se 

preparando para se tornar microempresa, sabendo que haverá consequentemente impactos no 

cálculo da margem de contribuição por conta dos impostos que terá que pagar. Sugere-se o 

novo estudo tendo como base a empresa já no porte de ME.  

  É interessante que a empresa calcule a margem de contribuição de cada produto, para 

identificar quais devem ser incentivados nas vendas, quais devem ser cortados na produção ou 

qual produto tem margem para promover descontos e promoções. Algumas mercadorias tem a 

margem de contribuição baixa, nesse caso é viável que a empresa tente diminuir os gastos 

variáveis como tentar valores mais baixos com os fornecedores, aumentando a rentabilidade de 

cada produto.  

Por fim, observa-se que uma boa gestão de custos, proporciona ao gestor, condições para 

rentabilizar os produtos vendidos e assim conseguir uma boa lucratividade, favorecendo a um 

melhor posicionamento do negócio dentro do seu mercado de atuação. 
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