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Trabalho de Conclusão 

Curso de Ciências Contábeis 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA: 

UMA MENSURAÇÃO CONTÁBIL, ECONÔMICA E 
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AUTORA: FABIANA ILHA RAIMUNDO 

ORIENTADOR: WANDERLEI JOSÉ GHILARDI 

Data e Local da Defesa, Santa Maria, 25 de novembro de 2015. 
 

O presente estudo está norteado pela busca da precificação de produtos elaborados a 

partir da lona publicitária que é comumente utilizada na elaboração de banners. O referido 

material demora 400 anos para se decompor no meio ambiente, razão pela qual, sua 

transformação em produtos traz uma visão holística das dimensões econômica, social e 

ambiental que estão relacionadas neste estudo. Dentre tantos aspectos, a criação dos produtos 

afeta as dimensões profundamente. A dimensão econômica foi abordada neste estudo através 

das Empresas da área publicitária que, a partir da legislação, devem dar o correto destino de 

seus resíduos sólidos. Realizando a doação da lona, deixam de ter um custo para destinação e 

como resultado, modificam seu passivo. A dimensão social foi abordada pela UFSM que 

buscou a parceria com a AAPECAN levando a ideia e estabelecendo toda a logística para que 

a oficina acontecesse. Através da disponibilização da oficina, demonstra como elaborar os 

produtos e desta forma dá uma nova opção de fonte de renda à comunidade participante. E a 

dimensão ambiental que está presente através da transformação de materiais sem destinação 

aparente em produtos, ampliando a utilização de materiais que causam grande impacto 

ambiental. A partir deste cenário, o estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa 

descritiva, com alicerce na bibliografia e fundamentada pelo método quantitativo para que o 

resultado fosse atingido e assim todos os produtos tivessem seus valores mensurados e fossem 

determinados seus preços de venda, incluindo um percentual como margem de lucro. 
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This study is guided by the search for product pricing drawn from the advertising 

canvas that is commonly used in the preparation of banners. Such material will take 400 years 

to decompose in the environment, which is why their transformation into products brings a 

holistic view of economic, social and environmental dimensions that are related in this study. 

Among many respects, the setting affects the dimensions of the products thoroughly. The 

economic dimension was addressed in this study through the advertising area Companies that 

from the legislation, must give the correct destination of solid waste. Performing the donation 

canvas, no longer have a cost to destination and as a result, change their liabilities The social 

dimension was approached by UFSM that sought the partnership with AAPECAN taking the 

idea and establishing all the logistics for the workshop happen. Through the workshop, 

demonstrates how to develop the products and in this way gives a new source of income to 

the community. And the environmental dimension that is present by processing materials with 

no apparent destination in products, expanding the use of materials that cause great 

environmental impact. From this scenario, the study was conducted through a descriptive 

research with a foundation in the literature and substantiated by quantitative method for the 

result to be achieved and so all products had their measured values and were determined their 

selling prices, including a percentage as profit margin. 

 

Keywords: Banner. Cost. Profit margin. Sale price.
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1 INTRODUÇÃO 

 

De forma exponencialmente crescente, muitas empresas tomam como um grande 

desafio reduzir ao máximo os efeitos que seus processos, produtos ou serviços possam trazer 

ao meio ambiente. Nesse sentido, políticas públicas estão presentes através da legislação nas 

três esferas do Poder: em nível federal, através da Lei n. 12.305/10 que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, passando pela esfera estadual, através da Lei n. 9.921/93 que 

Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos e por fim pela municipal que tem base na 

legislação federal citada anteriormente e na Lei Complementar n. 92/10 que trata do Código 

de Posturas do Município.  

O material abordado neste estudo é a lona vinílica usada principalmente em 

campanhas publicitárias e eventos científicos, dentre outros é reaproveitada para a produção 

de bolsas, sacolas e organizadores. Num primeiro momento, após o uso do banner, a empresa 

que o confeccionou, deve destiná-lo de forma a não agredir o meio ambiente e assim atender à 

legislação, quanto à destinação de resíduos sólidos. Quando esta empresa entrega o banner 

para ser transformado/reusado (confecção de produtos transformados/reciclados) implanta 

uma prática que traz redução ao seu passivo, isto é, a destinação deixa de gerar um custo para 

a empresa do ramo, tendo em vista que ela pagaria em torno de R$ 150,00 por tonelada de 

resíduo que é o custo da disposição em aterro. Com a adoção dessa prática, a empresa agrega 

à sua imagem uma ação socioambiental.  

Num segundo momento, entra em ação o Grupo Incorpore, através do Projeto RElona, 

que inicia seu processo de produção, abrangendo as três dimensões da sustentabilidade 

empresarial que são conhecidas internacionalmente como Triple Bottom Line: a dimensão 

econômica(trata do lucro que é o resultado econômico positivo de uma empresa); a dimensão 

ecológica(refere-se ao capital natural de uma empresa ou sociedade); e, a dimensão 

social(refere-se ao tratamento do capital humano de uma empresa ou sociedade). 

O Grupo Incorpore – Ações Coletivas para o Meio Ambiente - surgiu no ano de 2013 

como um Programa de Extensão, realizado junto ao Centro de Ciências Naturais e Exatas 

(CCNE) da Universidade Federal de Santa Maria. 

O objetivo do Incorpore é trabalhar aspectos ambientais a fim de, como o próprio 

nome sugere, incorporar essa questão no dia a dia das pessoas. 

Uma das ações do Grupo Incorpore é o Projeto Relona que é realizado em parceria 

com a ONG - Associação de Apoio às Pessoas com Câncer (AAPECAN) que promove o 

reaproveitamento das lonas vinílicas. Além de dar o destino ecologicamente correto para estas 
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lonas, tal atividade está incorporada como oficina permanente da entidade, ocorrendo uma vez 

por semana. Além da equipe do Projeto, as pessoas que participam da oficina são voluntários 

como pacientes e/ou seus familiares e pessoas da comunidade, dando ao projeto, cunho social. 

Para que este estudo fosse desenvolvido, foram realizados acompanhamentos através 

de visitas à oficina do projeto, participação na exposição realizada na 30ª JAI/UFSM, 

(ocorrida no mês de outubro), entrevistas com os colaboradores/voluntários e com a 

coordenadora, Profª. Marta Tocchetto.  

Com o levantamento de variáveis que compõe os custos e aplicação do método 

Markup, pretendeu-se chegar ao valor de venda dos produtos elaborados. 

Nesse sentido, como auxílio, surgiu a problemática de formar o preço de venda desses 

produtos impondo-se as seguintes indagações: 

Qual a sistemática que permite apurar o custo dos produtos? 

Como será formado o preço de venda? 

Quais as variáveis a serem consideradas? 

Qual o preço de venda de cada produto? 

O objetivo geral do estudo foi descrever ações para a implantação de uma sistemática 

para a formação de preços dos produtos que estão sendo confeccionados, incluindo todas as 

variáveis que podem ser modificadoras do valor final para a venda. 

Ainda, foi proposto: 

a) Auxílio ao projeto na obtenção do valor de custo para formar o preço para venda dos 

produtos; 

b) Levantamento das bases para o cálculo do custo; 

c) Seleção do que levar em conta para o cálculo do preço; 

d) Formulação de uma sistemática para formar o preço de venda a partir do custo; 

e) Realização do levantamento dos materiais necessários para a elaboração dos 

produtos; 

f) Realização do levantamento de tempo e movimentos; 

g) Compilação dos dados para tabulação por lote; 

h) Definição do preço de venda para cada produto; 

Este estudo se justifica pela utilidade para os agentes (Grupo Incorpore, entidade 

parceira, pacientes e/ou familiares e ainda, para toda a comunidade) que saberão o real custo 

de seu trabalho e poderão verificar variáveis alternativas para reduzir o custo e maximizar o 

lucro, tendo base para formar o preço de venda dos produtos elaborados. 
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Com o preço estabelecido, os produtos produzidos pelo projeto começarão a ser 

vendidos com bases sólidas de precificação. A partir da renda obtida, essa servirá para 

contribuir com a manutenção das atividades sociais desenvolvidas pela entidade parceira e 

desenvolvimento do RElona como por exemplo, a aquisição de máquinas industriais, 

materiais e sua auto-manutenção.  

Dessa forma, justifica-se o incremento da renda que modificará a realidade econômica 

e social da ONG e de todas  as pessoas envolvidas. 

Justifica-se também pelas ações da UFSM, das empresas parceiras e da ONG que 

disseminam através desse trabalho, uma prática socioambiental pois o banner, principal 

material utilizado, está sendo transformado em outros produtos (sacolas e organizadores), 

deixando de ser um material causador de impacto ambiental. 

 O presente trabalho é elaborado a partir deste capítulo de introdução, e por mais quatro 

capítulos. O segundo capítulo trata da revisão bibliográfica, utilizada como base teórica da 

pesquisa. O terceiro capítulo aborda a metodologia aplicada. O quarto capítulo inicia com a 

discussão e resultados atingidos através do estudo e, no quinto capítulo, a conclusão, com a 

dimensão de alcance dos objetivos propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

A revisão bibliográfica busca entrelaçar os conceitos que são desenvolvidos no 

decorrer deste estudo com a aplicação prática atingindo os objetivos definidos. 

Neste sentido, são abordados sete tópicos centrais, onde o primeiro trata da 

contabilidade de custos, seguido pela terminologia contábil básica; conceitos e definições, 

classificação dos sistemas de custeio, formação de preços; importância estratégica, 

planejamento e controle; sistema de orçamento, responsabilidade socioambiental, e, 

desenvolvimento sustentável e política nacional de resíduos sólidos. 

 

2.1 Contabilidade de custos 

 

A contabilidade de custos, cuja função inicial era de fornecer elementos para avaliação 

dos estoques e apuração do resultado, passou nas últimas décadas, a prestar duas funções 

muito importantes na contabilidade gerencial: a utilização dos dados de custos para auxílio ao 

controle e para tomada de decisões (SANTOS, 2012). 

Para Oliveira e Perez Jr. (2005), a implantação e manutenção de um sistema de 

controle, contabilização e apuração dos custos dos produtos fabricados e serviços prestados 

em uma empresa decorrem, basicamente, de duas grandes necessidades: a necessidade 

gerencial na qual os controles poderão ser totalmente extracontábeis e não existe a 

preocupação de atender aos princípios contábeis geralmente aceitos e muito menos às diversas 

regulamentações legais e fiscais. A outra necessidade apontada é a fiscal e societária, que em 

função das exigências feitas pelas autoridades ficais, pela legislação comercial e societária, 

bem como pelos princípios contábeis, a empresa deve manter uma contabilidade de custos 

integrada e coordenada com o restante da escrituração mercantil. 

Ainda segundo Oliveira e Perez Jr. (2005), não sendo assim, o fisco poderá arbitrar o 

valor dos estoques para efeito de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, 

desconsiderando a escrituração contábil. 

Já para Bruni e Famá (2004), as funções básicas da contabilidade de custos devem 

buscar a atender a três razões primárias: a determinação do lucro, empregando dados 

originários dos registros convencionais contábeis, ou processando-os de maneira diferente, 

tornando-os mais úteis à administração. A segunda razão é o controle das operações e demais 

recursos produtivos, como os estoques, com a manutenção de padrões de orçamentos, 

comparações entre previsto e realizado e a terceira razão primária é a tomada de decisões, que 
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envolve produção (o que, quanto, como e quando fabricar), formação de preços, escolha entre 

fabricação própria ou terceirizada. 

Martins (2003) destaca que a contabilidade de custos tem duas funções relevantes: o 

auxílio ao controle e a ajuda às tomadas de decisões.  No que diz respeito ao controle, sua 

mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e 

outras formas de previsão e, num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente 

acontecido para comparação com os valores anteriormente definidos. 

No que tange à decisão, seu papel reveste-se de suma importância, pois consiste na 

alimentação de informações sobre valores relevantes que dizem respeito às consequências de 

curto e longo prazo sobre medidas de introdução ou corte de produtos, administração de 

preços de venda, opção de compra ou produção etc. 

 

2.2 Terminologia contábil básica: conceitos e definições 

 

Faz-se necessário a revisão das definições e significados dos principais termos, 

palavras e expressões técnicas utilizados na contabilidade de custos, sem esgotá-los, 

evidentemente. 

Tais conceitos são adotados por alguns autores e para que não haja erro de 

interpretação, exista certa facilidade de entendimento da apresentação, discorre-se a seguir. 

 

2.2.1 Gasto 

 

 i eiro        defi e  asto como o desem o so    ista ou a prazo para obtenção de 

bens ou serviços, independentemente da destinação que esses bens ou serviços possam ter na 

empresa. 

Para Oliveira e Perez Jr. (2005), gasto é o consumo genérico de bens e serviços ou, em 

outras palavras, dos fatores de produção. Os gastos ocorrem a todo o momento e em qualquer 

setor de uma empresa, seja ela comercial, seja industrial, seja prestadora de serviços.  

De acordo com Martins (2003), gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer, 

que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por 

entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

Já para Padoveze (2010), gasto é toda a ocorrência de pagamentos ou recebime to de 

ati os  custos ou des esas   i  ifica rece er os ser i os e  rodutos  ara co sumo  ara todo o 
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 rocesso o eracio a    em como os  a ame tos efetuados e rece ime tos de ati os   omo se 

 ode  erificar   astos s o ocorr  cias de  ra de a ra    cia e  e era iza  o. 

Bruni e Famá (2004), definem gastos como o sacrifício financeiro que a entidade arca 

para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. 

Para Bornia (2010), gasto   o  a or dos i sumos adquiridos  e a em resa, 

independentemente de terem sido uti izados ou   o   or e em  o  se for efetuada uma com ra 

de materia  com    dias de  razo  ara o  a ame to  o  asto ocorrerá imediatame te. 

 

2.2.2 Desembolso 

 

Para Oliveira e Perez Jr. (2005), desembolso é a saída de dinheiro do caixa ou da conta 

bancária da empresa, ou seja, entrega a terceiros de parte dos numerários da empresa. Os 

desembolsos ocorrem em virtude do pagamento de compras efetuadas à vista ou de uma 

obrigação assumida anteriormente.  

Segundo Martins (2003) desembolso é o pagamento resultante da aquisição do bem ou 

serviço que pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto 

defasada ou não do momento do gasto.  

Ribeiro (2013) destaca que desembolso é a entrega de  umerário, antes, no momento, 

ou de ois da ocorr  cia dos  astos. 

De acordo com Bornia (2010), desembolso   o ato do  a ame to, que pode ocorrer em 

momento diferente do gasto. Por exemplo, se for efetuada uma compra de material com 60 

dias de prazo para o  a ame to  o desem o so ocorrerá dois meses de ois. 

 

2.2.3 Investimento 

 

Martins (2003) relata que investimento é o gasto ativado em função de sua vida útil ou 

de benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s).  

Segundo Oliveira e Perez Jr. (2005), investimento é o gasto incorrido em aplicações de 

caráter especulativo ou permanente, como aplicações no mercado financeiro, mercado de 

capitais, participações societárias na compra de ações ou quotas de outras empresas, mercado 

de ouro e outros metais preciosos, compra de obras de arte, imóveis para fins de locação etc. 

Padoveze (2010) conceitua investimento como os gastos efetuados em ativo ou 

despesas e custos que ser o imo i izados ou diferidos    o  astos ati ados em fu   o de sua 

vida  ti  ou  e ef cios futuros. 
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Já para Ribeiro (2013), investimento com ree de  asicame te os  astos com a 

aquisi  o dos  e s de uso e dos  e s que ser o i icia me te ma tidos em estoque  ara que 

futurame te se am  e ociados  i te rados ao  rocesso de  rodu  o ou co sumidos. 

Bornia (2010) relata que i  estime to   o  a or dos i sumos adquiridos  e a em resa 

  o uti izados  o  er odo  os quais  oder o ser em re ados em  er odos futuros.  

 

2.2.4 Custo 

 

Segundo Martins (2003), custo é o gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços. 

Já para Oliveira e Perez Jr. (2005), custo compreende todos os gastos relativos aos 

bens e serviços (recursos) consumidos na produção de outros bens. 

De acordo com Padoveze (2010), custos s o os  astos re acio ados aos  rodutos  

 osteriorme te ati ados qua do os  rodutos o  eto desses  astos forem  erados   e modo 

 era  s o os  astos  i ados   área industrial da empresa. 

 i eiro        descre e que custo com ree de a soma dos  astos com  e s e ser i os 

a  icados ou co sumidos  a fa rica  o de outros  e s. 

 

2.2.5 Despesa 

 

Martins (2003) conceitua despesa como o bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas. 

Para Oliveira e Perez Jr. (2005), despesas são os gastos relativos aos bens e serviços 

consumidos no processo de geração de receitas e manutenção dos negócios da empresa. Todas 

as despesas estão diretamente ou indiretamente associadas à realização de receitas. 

Segundo Padoveze (2010), despesas são os  astos  ecessários  ara  e der e e  iar os 

 rodutos   e modo  era   s o os  astos  i ados  s áreas admi istrati as e comerciais. O custo 

dos produtos, quando vendidos, transformam-se em despesas. 

 á  ara  i eiro         des esa com ree de os  astos decorre tes do co sumo de 

 e s e da uti iza  o de ser i os das áreas admi istrati a, comercial e fi a ceira  que direta ou 

i diretame te  isam a o te   o de receitas. 

De acordo com Bornia (2010), des esa   o  a or dos i sumos co sumidos  ara o 

fu cio ame to da em resa e   o ide tificados com a fa rica  o   efere-se  s ati idades fora 

do  m ito da fa rica  o, geralmente sendo separada em administrativa, comercial e 
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fi a ceira   orta to  as des esas s o difere ciadas dos custos de fa rica  o  e o fato de 

estarem re acio adas com a admi istra  o  era  da em resa e a comercia iza  o do  roduto. 

 

2.2.6 Perda 

 

Martins (2003) entende que perda é o bem ou serviço consumidos de forma anormal e 

involuntária. 

Segundo Oliveira e Perez Jr. (2005), perdas são gastos anormais ou involuntários que 

não geram um novo bem ou serviço e tampouco geram receitas e são apropriados diretamente 

no resultado do período em que ocorrem. Esses gastos não mantêm nenhuma relação com a 

operação da empresa e geralmente ocorrem de fatos não previstos. 

Já para Padoveze (2010) perda é o fato ocorrido em situa  es e ce cio ais que fo em 

   orma idade das o era  es da em resa    o co siderados   o o eracio ais e   o fazem 

 arte dos custos de  rodu  o dos  rodutos    o e e tos eco  micos  e ati os ao  atrim  io 

em resaria     o  a ituais e e e tuais  tais como deteriora  o a orma  de ati os   erdas de 

cr ditos e ce cio ais, capacidade ociosa anormal etc. 

De acordo com Bornia (2010), perda  orma me te    ista  a  iteratura co tá i  como o 

 a or dos i sumos co sumidos de forma a orma    s  erdas s o se aradas dos custos    o 

sendo incorporadas nos estoques. Exemplificando, se  or um moti o qua quer   ou er um 

co sumo a orma  de mat ria- rima  isso   caracterizado como perda. 

 

2.3 Classificação dos sistemas de custeio 

 

O sistema de custeio é a apropriação dos custos. Nesse sentido, dentre os principais 

existentes destacam-se o sistema por absorção, o custeio variável, ABC, RKW. 

Para Martins (2003), o custeio por absorção é o método derivado da aplicação dos 

princípios de contabilidade geralmente aceitos, nascido de uma situação histórica. Consiste na 

apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos 

os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços 

feitos. 

Ainda, segundo Martins (2003), o custeio por absorção não é um princípio contábil 

propriamente dito, mas uma metodologia decorrente deles, nascida com a própria 

contabilidade de custos. Outros critérios diferentes têm surgido através do tempo, mas este é 

ainda o adotado pela contabilidade financeira; portanto, válido tanto para fins de balanço 
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patrimonial e demonstração de resultados como também, na maioria dos países, para balanço 

e lucro fiscais. 

Martins (2003) destaca ainda, que a auditoria externa tem-no como básico. Apesar de 

não ser totalmente lógico e de muitas vezes falhar como instrumento gerencial, é obrigatório 

para fins de avaliação de estoques (para apuração do resultado e para o próprio balanço). 

No Brasil é utilizado obrigatoriamente, com pequenas exceções. Houve e ainda há na 

legislação fiscal, algumas pequenas variações optativas, como, por exemplo, na depreciação. 

No custeio por absorção, a depreciação dos equipamentos e outros imobilizados amortizáveis 

utilizados na produção deve ser distribuída aos produtos elaborados; portanto, vai para o ativo 

na forma de produtos, e só vira despesa quando da venda dos bens. A legislação do imposto 

de renda vinha admitindo que ela fosse separada dos custos de produção e tratada diretamente 

como despesa, podendo ser descarregada para o resultado integralmente no período, mesmo 

que parte dos produtos feitos estivesse estocada ainda no final. Hoje essa opção não mais 

persiste. 

Para Oliveira e Perez Jr. (2005), o custeio por absorção é o método de custeio derivado 

da aplicação dos princípios contábeis aceitos e é, no Brasil, adotado pela legislação comercial 

e pela legislação fiscal. Tal método foi derivado do sistema desenvolvido na Alemanha no 

início do século XX, conhecido como ReichskuratoriumfürWirtschaftlichtkeit (RKW). 

Pelo método RKW, todos os gastos do período (custos e despesas) eram apropriados à 

produção por meio das técnicas de rateio já estudadas. 

Naquela época, as despesas administrativas, comerciais e financeiras não eram 

relevantes, pois todos os esforços estavam concentrados na produção. 

Entretanto, com o desenvolvimento e modernização das diversas economias mundiais, 

as despesas administrativas passaram a representar importante parcela dos gastos 

empresariais. Com base nesse novo ambiente empresarial, julgou-se necessário segregar as 

despesas dos custos e apropriá-las diretamente ao resultado do exercício. 

Ainda segundo Oliveira e Perez Jr. (2005), o sistema de custeio por absorção não é um 

princípio contábil em si, mas uma metodologia decorrente da aplicação desses princípios. 

Dessa forma o método válido para a apresentação de demonstrações contábeis e para o 

pagamento do imposto de renda. 

No custeio por absorção, todos os custos de produção são alocados aos bens ou 

serviços produzidos, o que compreende todos os custos variáveis, fixos, diretos ou indiretos. 

Os custos diretos, por meio da apropriação direta, enquanto os custos indiretos, por meio de 

sua atribuição com base em critério de rateio. 



18 

Segundo Hoji         o custeio  or a sor  o   o m todo que a ro ria aos  rodutos 

todos os  astos que co tri uem  ara sua  rodu  o  de acordo com os  ri c  ios fu dame tais 

de co ta i idade  e ate de    e is a  o fisca   rasi eira. 

Quanto ao custeio variável, Martins (2003) discorre que nesse tipo de custeio só são 

alocados aos produtos os custos e despesas variáveis, ficando os fixos separados e 

considerados como despesas do período, indo diretamente para o resultado. Para os estoques 

só vão, como consequência, os custos e despesas que ocorrem em se produzindo. 

Já para o custeio variável, Oliveira e Perez Jr. (2005) fundamentam que na separação 

de gastos em gastos variáveis e gastos fixos, isto é, em gastos que oscilam proporcionalmente 

ao volume da produção e vendas e gastos que se mantêm estáveis perante volumes de 

produção e vendas oscilantes dentro de certos limites. 

Ainda, segundo Oliveira e Perez Jr. (2005), a expressão custos variáveis designa os 

custos que, em valor absoluto, são proporcionais ao volume da produção dentro de certos 

limites, isto é, oscilam na razão direta dos aumentos ou reduções das quantidades produzidas. 

O total dos custos variáveis oscila proporcionalmente ao volume da produção, entretanto, o 

custo variável por unidade mantém-se constante dentro do intervalo da análise. 

 á o custeio  ariá e    co  ecido tam  m como custeio direto e co siste  a 

a ro ria  o de todos os custos  ariá eis  mas some te esses   ara a a ia  o de estoques   s 

custos fi os   o s o co siderados.  

Ho i        com  eme ta ai da que o custeio  ariá e    um m todo  ere cia   asta te 

 ti  em determi ados ti os de a á ise  mas   o ate de    e is a  o fisca . 

Para o custeio baseado em atividades, Martins (2003) relata que o mesmo é conhecido 

como ABC (Actívity-Based Costing). Tal custeio é uma metodologia de custeio que procura 

reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. 

O sistema ABC pode ser aplicado, também, aos custos diretos, principalmente à mão-

de-obra direta e é recomendável que o seja; mas não haverá, neste caso, diferenças 

significativas em relação aos chamados sistemas tradicionais. A diferença fundamental está 

no tratamento dado aos custos indiretos. 

Com o avanço tecnológico e a crescente complexidade dos sistemas de produção, em 

muitas indústrias os custos indiretos vêm aumentando continuamente, tanto em valores 

absolutos quanto em termos relativos, comparativamente aos custos diretos (destes, o item 

mão-de-obra direta é o que mais vem decrescendo). 

Martins (2003) corrobora a importância de um tratamento adequado na alocação dos 

CIP aos produtos e serviços, pois os mesmos graus de arbitrariedade e de subjetividade 



19 

eventualmente tolerados no passado podem provocar hoje enormes distorções. Estas 

dependerão dos dois fatores citados: proporção de custos indiretos no total e diversificação 

das linhas de produto. 

A utilização do ABC pode também oferecer subsídios para que se atenda às exigências 

legais com o mínimo de arbitrariedade no tratamento dos custos indiretos. 

Nesse contexto, o ABC é um instrumento muito útil da contabilidade de custos no 

sentido de que o custeio por absorção apresente custos por produtos que tenham sentido mais 

lógico e não sejam distorcidos por rateios tantas vezes muito arbitrários. 

E por fim, Martins (2003) relata que a utilidade do custeio baseado em atividades não 

se limita ao custeio de produtos. Ele é, acima de tudo, uma poderosa ferramenta a ser utilizada 

na gestão de custos. 

Ho i        e   e que o m todo      ro  e que os custos i diretos se am atri u dos 

a produtos e ser i os   aseados em co sumo de ati idades          um m todo que atri ui 

os custos a ati idades e  em se uida  a  rodutos ou ser i os, por meio de direcionadores de 

custos, com base no consumo de atividades durante o processo. Os direcionadores de custos 

s o rastreadores que ref etem a re a  o de causa e efeito.  

 or meio deste m todo    oss  e  re acio ar as des esas admi istrati as e comerciais 

com os  rodutos   este caso  o m todo asseme  a-se ao RKW, que consiste no rateio dos 

custos de  rodu  o e tam  m de todas as des esas). 

Já para o método RKW, o rateio consiste não só dos custos de produção como também 

de todas as despesas da empresa, inclusive financeiras, a todos os produtos. 

Martins (2003) destaca que as técnicas desse rateio são absolutamente semelhantes, 

principalmente quando tratamos das formas tradicionais de apropriação dos custos indiretos 

de produção; ou seja, tudo com base na alocação dos custos e despesas aos diversos 

departamentos da empresa para depois ir-se procedendo às várias séries de rateio de forma 

que, ao final, todos os custos e despesas estejam recaindo exclusivamente sobre os produtos. 

Ainda, segundo Martins (2003), com esse rateio, chega-se ao custo de produzir e 

vender (incluindo administrar e financiar), que, fossem os rateios perfeitos, daria o gasto 

completo de todo o processo empresarial de obtenção de receita. 

Martins (2003) ainda infere que bastaria adicionar agora o lucro desejado (ou fixado 

governamentalmente, como na época em que nasceu essa metodologia na Alemanha) para se 

ter o preço de venda final. Aliás, muitas vezes é exatamente isso o que se faz, e de outra 

forma: a empresa fixa o lucro desejado para o período como um valor global e procede então 
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ao seu rateio aos produtos em função de alguma base de alocação (custo, custo mais despesas 

etc.). 

   autor reitera que  o m todo     a t c ica co siste  o rateio dos custos de 

 rodu  o e tam  m de todas as des esas (administrativas, de vendas e financeiras) aos 

produtos. 

Por fim, Hoji (2012) corrobora que em todos os m todos  e ceto  o custeio  ariá e   

os custos i diretos de fa rica  o     s  se fazem  rese tes   ifere tes m todos e crit rios de 

rateio  odem  roduzir difere tes resu tados eco  micos e fi a ceiros, quando existem 

estoques. 

 

2.4 Formação de preços: importância estratégica 

 

Para Assef (2005), a correta formação de preços de venda é questão fundamental para 

a sobrevivência e o crescimento autossustentado das empresas, independentemente de seus 

portes e de suas áreas de atuação. Somente através de uma política eficiente de preços, as 

empresas poderão atingir seus objetivos de lucro, crescimento a longo prazo, desenvolvimento 

de seus funcionários, atendimento qualificado a seus clientes etc. 

Assef (2005) destaca e descreve ainda que os principais objetivos para a correta 

formação de preços são: 

a) proporcionar, em longo prazo, o maior lucro possível: a empresa é uma entidade 

que deve buscar, de modo geral, sua perpetuidade. Políticas de preço de curto prazo, voltadas 

para a maximização dos lucros, devem ser utilizadas somente sob condições especiais, como, 

por exemplo, rara oportunidade de mercado; 

b) permitir a maximização lucrativa da participação de mercado: maximizar a 

lucratividade significa vender considerando não apenas o faturamento, mas também a 

lucratividade das operações. Quantas vezes a empresa não foi obrigada a vender a preço de 

custo ou até mesmo com prejuízo? Há várias razões para explicar esta sua posição: excesso de 

estoques, fluxo de caixa negativo, concorrência agressiva, sazonalidade etc. A participação de 

mercado deve ser buscada, obviamente, mas sempre de acordo com sua capacidade 

financeira; 

c) maximizar a capacidade produtiva, evitando ociosidades e desperdícios 

operacionais: os preços de venda devem levar em consideração a capacidade de atendimento 

qualificado ao seus clientes; ou seja, de nada adianta, por exemplo, reduzir fortemente seus 

preços, se não houver como manter a qualidade ou os prazos de entrega. Igualmente, preços 
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acima do mercado podem levá-lo à ociosidade em sua estrutura de produção ou de pessoal. 

Estes custos invisíveis podem, a longo prazo, eliminá-lo da atividade; 

d) maximizar o capital empregado para perpetuar os negócios de modo 

autossustentado: quando se aplica uma determinada quantia em qualquer negócio, o que se 

pretende é o seu retorno, ou seja, a ampliação do capital através dos lucros auferidos ao longo 

do tempo. Somente uma correta fixação e mensuração dos preços de venda pode assegurar o 

caminho certo na busca desse objetivo. 

Para Santos (2012), o co  ecime to do custo o eracio a  e o seu ref e o em todo 

 roduto ou ser i o s o co di  es  re o dera tes de so re i   cia em qua quer  e  cio com 

ou sem fins lucrativos. 

 m  e  cios em resariais a a ura  o  o co tro e e a á ise dos custos s o  ecessários 

 ustame te  ara  oder formar  re os de  e da com etiti os    arte co siste em co  ecer os 

custos mar i ais de cada  roduto ou ser i o  de certa forma ide tificá e  com cada u idade 

 e dida e sa er o custo  ara ma ter a fá rica e o com rcio em fu cio ame to. 

 i da  se u do  a tos         caso as  artes certas dos custos   o se am co  e ie te 

e adequadame te  e a tadas e cadastradas  a em resa  oderá ter com rometida a sua 

continuidade e correr o risco de desequilibrar os produtos, alocando mais custos em um, em 

detrime to de outros   era do  com isso  ref e os diretos  os  re os de  e da. 

Wernke (2005), discorre que, no am ie te de mercado atua   caracterizado  or 

co corr  cia acirrada e queda rea   as mar e s de  ucros o tidas   a  a re e   cia a ate   o 

que de e ser dada a uma das estrat  ias mercado   icas mais cruciais  a  recifica  o    

adequada determi a  o dos  re os de  e da cada  ez mais   quest o fu dame ta   ara 

so re i   cia e crescime to das em resas  i de e de teme te do  orte ou área de atua  o  

 o tudo   a  rática   comum o ser ar com a  ias que   o t m uma acurada  o  o da 

re ta i idade  ro orcio ada  or seus  rodutos e ser i os, bem como das necessidades quanto 

aos volumes de venda para ati  ir os res ecti os equi   rios o eracio ais. 

Para Cogan (2013), dois s o os m todos  ásicos  ara  recificar os  rodutos e ser i os  

custo mais  ucro  ersus  re o  aseado  o  a or ao c ie te    me  or esco  a de e de do ti o 

do  e  cio, do que i f ue cia os c ie tes a com rar e da  atureza da com eti  o. 

 re o  aseado  o custo mais  ucro co sidera o custo de  roduzir o  roduto ou ser i o 

e adicio a uma qua tia  ecessária  ara a o te   o do  ucro   era me te mais a  icá e  em 

 e  cios que e  o  em  ra des  o umes  ou que o eram em mercados domi ados  or 

com eti  o em  re o   o tudo  i  ora a ima em e  osi  o  o mercado  os custos ocu tos s o 
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faci me te esquecidos e  em co sequ  cia  o  erdadeiro  ucro  or  e da   muitas  ezes 

inferior ao que se imagina. 

Cogan        destaca que o  re o  aseado  o  a or, tem foco  o  re o que se acredita 

que os c ie tes est o dese osos de  a ar   aseado  os  e ef cios que o  roduto   es oferece  

 e esses  e ef cios est o c arame te defi idos  isso re rese tará uma  a ta em so re os 

com etidores  ou se a   ode-se  recificar de acordo com o  a or que   oferecido    qua to 

esse e foque  ode se mostrar muito  ucrati o   ode tam  m re rimir  ote ciais c ie tes 

i teressados some te em  re o, a  m de atrair  o os com etidores. 

 ara  i eiro         ao fi ar o  re o de  e da  a em resa de e  artir sem re do custo 

 ariá e  u itário e adicio ar a e e os  a ores  ecessários   recu era  o dos custos fi os  das 

des esas fi as e  ariá eis, bem como  ara a forma  o da mar em de  ucro. 

  mar em de  ucro   orta to    i ua  ao  re o de  e da dimi u do do custo tota     

fi a  o do  re o de  e da fica mais fáci  qua do adotamos como custo tota   some te o 

 ariá e . Neste caso, a margem de lucro corres o derá ao mo ta te do  re o de  e da que 

co rirá os custos fi os  as des esas fi as  as des esas  ariá eis e o  ucro  rete dido. 

 esse racioc  io  a mar em de  ucro que será adicio ada ao custo de fa rica  o, para 

se obter o  re o de  e da    co  ecida  or markup. Markup   a a ra i   esa cu o si  ificado 

 ode ser traduzido como se do a difere  a e tre o custo tota  de  rodu  o de um  roduto e 

seu  re o de  e da. 

Segundo Martins (2003), markup é uma margem que deve ser estimada para cobrir os 

gastos não incluídos no custo, os tributos e comissões incidentes sobre o preço e o lucro 

desejado pelos administradores. 

 

2.5 Planejamento e controle: sistema de orçamento 

 

Para Hoji (2012), uma em resa   um sistema que aume ta os recursos  e a i  estidos  

 s recursos t m um  a or eco  mico e   orta to  os resu tados es erados em re a  o  s 

atividades exercidas devem ser expressos em valores. 

  sistema de or ame tos, segundo Hoji (2012),   um i strume to de   a e ame to e 

co tro e de resu tados eco  micos e fi a ceiros    um mode o de me sura  o que a a ia e 

demo stra   or meio de  ro e  es  os desem e  os eco  micos e fi a ceiros da em resa  

 em como das u idades que a com  em. 
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De acordo com Hoji (2012), os or ame tos e  ressam  qua titati ame te  as  o  ticas 

de com ras   rodu  o   e das  recursos  uma os   astos  erais  qua idade e tec o o ia   s 

res o sá eis  e as u idades que com  em a em resa de em im  eme tá- os de acordo com 

os   a os de a  o e acom a  á- os com  ase em sistema de i  forma  es  ere ciais 

adequadame te estruturado  e os e e tuais des ios s o de idame te corri idos, ao longo do 

tempo. 

Segundo Padoveze (2010), or ame to   a e  ress o qua titati a de um   a o de a  o 

e a uda   coorde a  o e im  eme ta  o de um   a o. 

Padoveze (2010) discorre que or ar si  ifica  rocessar todos os dados co sta tes do 

sistema de i forma  o co tá i  de  o e  i troduzi do os dados  re istos  ara o  r  imo 

e erc cio, considerando as a tera  es  á defi idas  ara o  r  imo e erc cio   orta to  o 

or ame to   o dei a de ser uma  ura re eti  o dos re at rios  ere ciais atuais  s  que com os 

dados  re istos    o  á  asicame te  ada de es ecia   ara se fazer o or ame to; basta a e as 

co ocar  o sistema de i forma  o co tá i    o m du o or ame tário  os dados que de er o 

aco tecer  o futuro  de tro da me  or  is o que a em resa tem  o mome to de sua 

e a ora  o. 

Para Souza (2014), o or ame to co siste em um docume to que ref ete o 

  a e ame to em resaria  e corres o de a um co  u to or a izado de a  es que orie tam o 

dime sio ame to de recursos fi a ceiros o  eti a do a ca  ar os  ro  sitos da em resa  cu a 

e  ress o   qua titati a  em ora co tem  e ite s   o fi anceiros. 

Souza (2014) destaca ainda que o  rocesso or ame tário   materia izado media te um 

i strume to  ere cia  de co stru  o co eti a e mu tidisci  i ar  e  o  e do difere tes áreas 

da em resa   ressu  e o equi   rio e tre o   a e ame to estrat  ico da a ta admi istra  o e o 

  a e ame to o eracio a   co tem  a do os docume tos e as co di  es efeti as de rea iza  o 

das dis osi  es or ame tárias. 

Griffin (2012) destaca que os or ame tos esta e ecem metas que orie tam a 

or a iza  o, da do dire  o e foco   m  ra de  rocesso de e a ora  o de or ame to   

 artici ati o – e  o  e todos os  estores    desem e  o a terior   certame te co siderado  a 

e a ora  o do or ame to  mas i ua me te im orta te   a a teci a  o de e e tos futuros que 

im actar o a a oca  o de recursos   s or ame tos a udam   o s  a   a e ar uma o era  o, 

como tam  m a udam  a  arte do co tro e   or meio de com ara  es e tre o desem e  o 

or ado e o desem e  o rea   as  aria  es  odem ser  esquisadas e a a isadas  e a  es 

corretivas podem ser tomadas para trazer a empresa de volta aos trilhos. 
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Ainda, segundo Griffin (2012), um or ame to   uma  or  o de coisas  e cada uma 

de as   im orta te  ara o sucesso de uma or a iza  o    um   a o de  ro eto de o era  es 

futuras da em resa  e   o o    um meca ismo de   a e ame to    or ame to  ode a udar a 

re e ar usos eficie tes e i eficie tes dos recursos  o que faz de e um co tro e im orta te da 

 est o    um dis ositi o de comu ica  o uma  ez que e   icita a estrat  ia da em resa – 

seus o  eti os e como e es se traduzem  as metas dos de artame tos e di is es   e e a orado 

corretame te   a erá tam  m um cu  o moti acio a   o or ame to  e e  ode fu cio ar como 

i s ira  o  ara os fu cio ários  es ecia me te qua do e es fazem  arte do  rocesso 

or ame tário. 

Hoji (2012) enfatiza que admi istrar sem um  uia   como a dar  o escuro  sem 

 e  um ti o de a oio      a e ame to or ame tário  isa ao co  ecime to a teci ado de 

resultados e serve de  uia  ara a  es a serem e ecutadas  e as u idades da em resa  

defi i do as res o sa i idades  e a  est o dos recursos e  era  o dos resu tados de 

determi ado  er odo futuro. 

Para Hoji (2012), a  m de ser um i strume to de   a e ame to  o or ame to    

tam  m  um im orta te i strume to de co tro e   esmo que se a muito  em e a orado  um 

or ame to   o terá uti idade se   o for  oss  e  e ercer adequado co tro e so re os resu tados 

projetados. 

Para Hoji (2012), uma empresa deve determinar a e te s o do  er odo de 

  a e ame to mais adequado  ara suas ati idades   era me te  s o adotados dois  er odos de 

planejamento: o de curto prazo e o de longo prazo. 

    a e ame to de curto  razo  , geralmente, de um ano ou um semestre, e coincide 

com o e erc cio socia  da em resa   ode ser a rese tado em  er odos me sais os  rimeiros 

tr s ou seis meses e em  er odos trimestrais o resta te dos meses. 

    a e ame to de  o  o  razo   feito  or um  razo de at  10 anos por algumas 

empresas. Esse prazo   adotado  or um  eque o   mero de em resas  de ido ao a to  rau de 

i certezas qua to  s co di  es  o  ticas e eco  micas  o  o  o  razo. 

Padoveze (2010), por fim cita as maiores  a ta e s do or ame to: 

a) a or ame ta  o com e e os admi istradores a  e sar   fre te  e a forma iza  o de 

suas responsabilidades para planejamento; 

b) a or ame ta  o for ece e  ectati as defi idas que re rese tam a me  or estrutura 

para julgamento de desempenho subsequente; 
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c) a or ame ta  o a uda os admi istradores  a coorde a  o de seus esfor os  de ta  

forma que os o  eti os da or a iza  o como um todo se am co fro tados com os o  eti os de 

suas partes. 

Griffin (2012) enfatiza que todos os ti os de  e  cios e or a iza  es  recisam de 

or ame tos   s or ame tos a udam os  estores a  re er os recursos  ecessários   co quista 

de metas e o  eti os   o tocar os  e  cios e ati idades de uma or a iza  o  os  estores usam 

um sistema or ame tário  ara medir o desem e  o fi a ceiro corre te  desco rir  aria  es 

si  ificati as  o   a e ame to  e detectar a tera  es su sta ciais  as circu st  cias ou 

co di  es do  e  cio. 

Ainda, de acordo com Griffin (2012), para que os or ame tos fu cio em  e es de em 

ser rea istas  razoá eis e ati    eis  e  aseados em uma a á ise mi uciosa que i c ua uma 

a a ia  o detalhada das necessidades financeiras da unidade, a fim de fazer as metas serem 

atingidas. Eles devem ter um   a e ame to  ara e  a dir os recursos ou modificar as metas e 

o  eti os  se os recursos atuais esti erem fa  a do em cum rir com as  ecessidades da 

u idade    or ame to se tor a mais  ti  se i te rado   estrat  ia da or a iza  o. 

 

2.6 Responsabilidade socioambiental: desenvolvimento sustentável 

 

Nascimento et al. (2008) discorrem que, ainda na década de 1980, a proteção 

ambiental, até então vista por um ângulo defensivo, estimulando apenas soluções corretivas, 

baseadas no estrito cumprimento da legislação, começou a ser considerada pelos gestores das 

empresas como uma necessidade, por reduzir o desperdício de matérias-primas e assegurar 

um boa imagem às organizações que aderem às propostas ambientalistas. 

Ainda, segundo Nascimento et al. (2008), no final da década de 1980, houve o 

fenômeno da globalização das preocupações com o meio ambiente. Como exemplo dessa 

preocupação global, citam o Relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, instituída pela Assembléia Geral das Nações Unidas. Este relatório também 

chamado de Relatório Brundtland, em alusão à primeira ministra da Noruega, Giro Harlem 

Brundtland, coordenadora da comissão, foi publicado em 1987 sob o título Nosso Futuro 

Comum e contribuiu decisivamente para a disseminação mundial do conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

Conforme Nascimento et al. (2008), tal relatório significa um marco no debate sobre a 

interligação entre as questões ambientais e o desenvolvimento. Sua mensagem alertou as 

nações para a necessidade de se unirem na busca de alternativas para os rumos vigentes, a fim 
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de evitar a degradação do planeta. O relatório afirma que o crescimento econômico sem a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e das sociedades não pode ser considerado 

desenvolvimento. Mostra também que é possível alcançar maior desenvolvimento sem 

destruir os recursos naturais, conciliando o crescimento econômico com a conservação 

ambiental. 

Nascimento et al. (2008) identificam que nesse relatório, desenvolvimento sustentável 

é definido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Este conceito 

foi desenvolvido no final da década de 1980, mas só ganhou força a partir da Conferência Rio 

92. A partir de então, a sociedade e as organizações passaram a compreender a necessidade de 

implementação de uma nova visão de desenvolvimento econômico, algo que pudesse garantir 

a produção de bens e serviços atendendo ao mesmo tempo às necessidades básicas do ser 

humano e conservando o meio ambiente. Em síntese, o conceito de desenvolvimento 

sustentável é composto por três dimensões: a econômica, a social e a ambiental. 

Segundo Vellani (2011) nos   timos a os, a sociedade mu dia   arece a me ar  or um 

dese  o  ime to suste tá e    sso si  ifica  erar riqueza   sociedade de  o e sem 

com rometer a ca acidade das futuras  era  es de ate der suas  r  rias  ecessidades e  erar 

riquezas. 

Para Vellani (2011), essa possível mudança nas necessidades da sociedade impacta nas 

empresas. Investidores, que fazem parte da sociedade, também podem desejar empresas com 

perspectiva de continuidade. Isso significa que empresas poluidoras podem ter menos anos de 

vida do que as não poluidoras, consequência da existência de consumidores preocupados com 

a situação dos ecossistemas e com as relações de trabalho dentro da empresa. 

Neste sentido, Vellani (2011), conceitua Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e 

Sustentabilidade Empresarial, que poder ser interpretadas como a gestão que objetiva integrar 

desempenho econômico, social e ambiental. Por isso, segundo o autor, a Sustentabilidade 

Empresarial possui três dimensões, que são conhecidas internacionalmente como Triple 

Botton Line da Sustentabilidade Empresarial. 

 e acordo com a  o stitui  o  edera  de                      em seu arti o      

todo  rasi eiro tem o direito de  i er em  armo ia com os e eme tos que co stituem os 

ecossistemas   s ser i os  restados  e o meio am ie te s o de uso comum da sociedade 

conforme sua literalidade. O art. 225 da CF traz que  “todos t m direito ao meio am ie te 

eco o icame te equi i rado   em de uso comum do  o o e esse cia    sadia qua idade de 
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 ida  im o do-se ao  oder     ico e   co eti idade o de er de defe d - o e  reser á-lo para 

as presentes e futuras  era  es”  

Nesse sentido Rosa et al. (2012) definem lixo como todo e qua quer  roduto ou 

materia  que   o  ossua ser e tia   á res duo   todo e qua quer  roduto ou materia   

 ro e ie te de um  rocesso  que ai da  ode ter ser e tia   ode do ser rea ro eitado  ara ser 

reuti izado ou recic ado   es duo s  ido   o res duo cu a com osi  o   o  ermite o 

escoamento livre. 

 om todas as t c icas de reuti iza  o e recic a em e iste tes atua me te    muito 

dif ci  que determi ado  roduto ou materia  se a co siderado  i o   ssim  ao  i o  odem ser 

acrescidos res duos  erfeitame te rea ro eitá eis. Muitas vezes o 

reaproveitamento/reutilização não são feitos pois existe: 

a) desco  ecime to do  erador do res duo qua to    ote cia idade do res duo em ser 

reaproveitado ou reciclado; 

b) fa ta de i teresse do  erador de res duo em co a orar (comodidade); 

c) fa ta de or a iza  o de um sistema a ra  e te de co eta  o tado   reuti iza  o e ou 

recic a em de todos os res duos  i c usi e os que a rese tem me or  era  o e ou mais 

dificu dades t c icas  ara serem reuti izados e/ou reciclados. 

Rosa et al. (2012), acrescentam que esse acr scimo de res duos ao  i o causa  e o 

me os tr s  ra des  ecessidades graves, com impactos ambientais significativos: 

a) de e   ora  o dos recursos  aturais cada  ez maior   ara que muitas  ezes se am 

uti izados  a fa rica  o de  rodutos id  ticos aos  o ados fora  e a  o u a  o; 

b) de co eta  eri dica sem os cuidados  ecessários; 

c) de i sta a  es maiores  ara a dis osi  o desse materia  co siderado sem ser e tia 

 ara a  o u a  o. 

Para Rosa et al. (2012), há um destaque para a importante fi osofia dos    que diz 

res eito   dimi ui  o da  era  o de  i o e res duos s  idos a  artir da ado  o de 

com ortame tos i di iduais e co eti os que ati  am o o  eti o a  artir de tr s  erte tes: 

a) redu  o  dimi ui  o da  era  o de res duos; 

b) reuti iza  o  co sumo de ite s que  ossam ser usados  o ame te  como  rodutos 

com refi  ou  arrafas retor á eis. Trata-se do aproveitamento do produto, podendo este ser 

um pouco modificado (como cortar uma garrafa para utilizar como vaso ou mesmo cortá-la 

em pequenas tiras para fazer uma vassoura), mas sem ser descaracterizado; 

c) recic a em   rocesso  era me te i dustria  que co siste  o a ro eitame to do 

materia  de que um  roduto   feito   orma me te a  s a descaracteriza  o qu mica  comum 
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 a i d stria de   ásticos  ou f sica  a  artir   ri ci a me te da desi te ra  o em á ua  o caso 

de  a  is ou fus o  o caso de metais   idros e   ásticos  e fa rica  o de outros  rodutos e   s 

 ezes  do mesmo  roduto do res duo original. 

 ara  ias         o  a e  das or a iza  es está muda do  ai da  e tame te  mas com 

rumo defi ido  ara uma maior res o sa i idade socia   i seri do-se como mais um a e te de 

tra sforma  o e de dese  o  ime to  as comu idades; participando ativame te dos  rocessos 

sociais e eco   icos que est o  o seu e tor o e  rocura do o ter  e itimidade socia   e o 

e em  o  e   o mais u icame te  e a sua ca acidade de  roduzir   o seu  a e  eco  mico, 

que continua fundamental, agrega-se outro que assume conscientemente, de assumir maior 

responsabilidade social, onde se inclui a perspectiva ambiental. 

 

2.7 Política Nacional de Resíduos Sólidos  

 

A lei n. 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, reúne o 

conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo 

Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente 

e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela lei n. 9.795, de 27 

de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela lei n. 11.445, de 

2007, e com a lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Segundo a lei n. 12305/10, as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 

desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos 

estão sujeitas à observância desta lei. 

No que refere-se às diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Quanto à responsabilidade dos geradores, a lei dispõe que o poder público, o setor 

empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para 

assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais 

determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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Ainda, para efeitos dessa lei, é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às atribuições 

e procedimentos. 



 
 

3 METODOLOGIA  

 

Segundo Demo (1991, p. 22) a pesquisa “é atividade básica da ciência”  

Nesse sentido, a metodologia se relaciona com a epistemologia e consiste em estudar e 

avaliar os vários métodos disponíveis, identificando suas limitações, ou não, em nível das 

implicações de suas aplicações. É a melhor maneira de abordar determinados problemas no 

estado atual de nossos conhecimentos. É o estudo crítico do método. 

Para Oliveira (1999, p. 57), método “é uma forma de pensar para se chegar à natureza 

de um determinado problema, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo ” 

Segundo Cruz e Ribeiro (2004) a finalidade da metodologia é fornecer um instrumento 

que possibilite direcionar o estudo para atingir o que se busca. A pesquisa abrange os 

instrumentos, pois é por ela que se busca conhecer e explicar os fenômenos que ocorrem no 

universo. 

Pode-se dizer então que a metodologia apresenta-se na pesquisa como um ferramental 

que permite a obtenção de novos conhecimentos dentro da realidade social e é a base para a 

busca do conhecimento. 

O presente estudo, quanto aos objetivos, foi desenvolvido a partir do tipo de pesquisa 

exploratória, por buscar uma abordagem do fenômeno pelo levantamento de informações que 

poderão levar ao resultado que se deseja alcançar. 

Köche (2009) identifica que a pesquisa exploratória tem como objetivo fundamental 

descrever ou caracterizar a natureza das variáveis que se quer conhecer. Nesse sentido houve 

uma aproximação com o objeto de estudo e em consequência, um aprimoramento de ideias e 

descobertas. 

Nesse ínterim, este estudo, demonstra que quanto à natureza, a pesquisa classifica-se 

como pesquisa quantitativa pois baseia-se em dados objetivos passíveis de mensuração, 

trazendo ainda características inerentes como a demonstração numérica de dados coletados 

quantificando-os a fim de obter informações seguras e sem distorções. 

 Quanto ao método de abordagem, a pesquisa classifica-se em hipotético-dedutiva, pois 

existe a formulação de problemas e é dada uma solução proposta constituindo numa 

conjectura. A construção parte de um postulado ou conceito como modelo de interpretação do 

objeto estudado.  

A partir da execução do estudo, com as bases teóricas da contabilidade de custos, 

pôde-se auxiliar o projeto com a obtenção do valor de custo para formar o preço para venda 
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dos produtos. Tal valor foi obtido através da análise de todas as variáveis que modificaram a 

formação do preço de venda. A aplicabilidade da teoria à prática contribuiu para demonstrar 

com segurança de que o preço formado dá confiabilidade ao resultado. 

Para o início do estudo, foi necessário realizar o levantamento bibliográfico pertinente 

sobre temas relacionados a custos, formação de preço de venda, planejamento, controle e 

responsabilidade socioambiental.  

Somando-se ao levantamento bibliográfico, a participação nas atividades do Projeto 

RElona foi valiosa pois possibilitou entender toda a dinâmica da ação desenvolvida e a 

observação promoveu o enriquecendo de todo o estudo. Os acompanhamentos trataram de 

conversas informais com os participantes do projeto, participação na oficina, auxiliando 

atividades diversas, obtenção de preços dos materiais utilizados, levantamento dos 

equipamentos, pesquisa sobre a legislação pertinente à destinação de resíduos sólidos e 

participação de palestras relacionadas à temática ambiental. 

O cálculo dos custos foi realizado através do uso de uma planilha do Microsoft Excel, 

que é um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas. A escolha do Excel baseou-se nos 

recursos que incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo 

automáticas, através do uso de fórmulas que são pré configuradas.  

Considerando que existe certa rotatividade das voluntárias e que muitas vezes não 

existe frequência para que o estudo fosse dirigido, tomou-se por opção, repassar as 

informações à coordenadora do projeto para que os objetivos fossem atingidos. Nesse sentido, 

foi elaborada uma planilha para que o preço fosse formado automaticamente. 

As bases de custo foram analisadas. O levantamento foi feito através da observação e 

do acompanhamento de todas as fases desde o recebimento do banner, até a finalização da 

sacola. 

Para que o cálculo do preço fosse realizado, foi necessária uma seleção do que levar 

em conta para obter o resultado. Essa seleção tomou por base todo o processo produtivo. 

Para formular uma sistemática a fim de formar o preço de venda a partir dos custos, 

foi realizada uma análise criteriosa nos gastos operacionais e variáveis. A partir dessa análise, 

foi possível determinar a estratégia para a definição do preço de venda dos produtos, 

realizando o levantamento dos materiais necessários para sua elaboração. Por fim, foram 

classificados os materiais com posterior busca de preços através de orçamentos. 

O levantamento de tempo e movimentos foi realizado através do estudo dos sistemas 

de trabalho. O objetivo foi desenvolver e padronizar o sistema e o método escolhido, 

determinar o tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada inicialmente. 
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Como as voluntárias não tem assiduidade plena e estão a cada oficina incorporando técnicas, 

para executar uma tarefa, houve certa dificuldade nesta fase do processo. 

Os dados foram compilados e tabulados, sendo feita uma análise de todos os 

resultados obtidos. 

Após a análise e estudo dos dados obtidos, foi mensurado o custo dos produtos e por 

sugestão da coordenadora do projeto, houve a aplicação de uma margem para o lucro de 40%. 

A partir do preço de venda, que é demonstrado através de resultados obtidos, realizou-

se um comparativo para mensurar o quanto a venda contribuirá para que a meta proposta seja 

atingida. Tal meta é auxiliar o Projeto e seus participantes na obtenção de produtos cuja 

atividade seja economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. 

Dessa forma, tem-se como resultado o quanto de incremento na renda da entidade, a 

venda dos produtos provocará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Este capítulo demonstra os dados gerais contemplados durante o desenvolvimento do 

estudo desde, o recebimento do material (lona vinílica) até a transformação num produto para 

comercialização. 

Num segundo momento, foi proposto, atingidos os objetivos, solucionar o problema da 

pesquisa. 

 

4.1 O projeto RElona 

 

O Projeto RElona é coordenado pela professora da UFSM, Profª Marta Tocchetto, e se 

desenvolve junto ao Grupo Incorpore - Ações Coletivas para o Meio Ambiente, que surgiu em 

2013 a partir de um programa de extensão realizado junto ao Centro de Ciências Naturais e 

Exatas (CCNE), da UFSM. O objetivo do Incorpore é contribuir para a incorporação dos 

valores ambientais e para a mudança de postura das pessoas em relação ao meio ambiente. 

O Projeto RElona recebe lonas em doação principalmente de empresas atuantes na 

área de publicidade e de Instituições como ULBRA, IFF, UFSM e EMATER localizadas em 

Santa Maria. 

 

4.2 A aplicabilidade do Triple Bottom Line (TBL) 

 

Pôde-se perceber ao longo do estudo que as três dimensões da sustentabilidade 

empresarial estão presentes. Infere-se claramente que a dimensão econômica faz parte do 

processo quando as empresas doam o material. Com esta ação, o passivo da empresa é afetado 

positivamente pois deixa de ter um custo de disposição que decorre de sua responsabilidade 

em destinar corretamente seus resíduos sólidos. A partir disso, a dimensão ambiental é 

vinculada através do Projeto RElona que transforma materiais em produtos. E por fim, a 

entidade parceira, insere voluntários numa prática social, ampliando sua atuação. 

 

4.3 Coleta e tratamento dos dados 

 

No decorrer do estudo, foram abordadas várias possibilidades de aproveitamento da 

lona vinílica após a utilização na confecção de banners. Estão relacionados produtos que 

foram confeccionados pelo Projeto RElona durante o período de acompanhamento. Foi 
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possível observar que a lista não é exaustiva, isto é, outros produtos devem ser desenvolvidos 

futuramente.  

Chegou-se ao montante de 10 (dez) produtos elaborados pelo projeto, conforme 

Quadro 1. 

 

Produto Nome 

Tamanho  

fechada      

( A x L ) 

01 Bolsa organizadora de sala de aula (+tag) 12 x 22,5 

02 Sacola de compras 46 x 46 

03 Sacola dobrável 42,5 x 30 

04 Sacola básica 85 x 60 

05 Sacola temática - menor 50 x 40 

06 Sacola temática - maior 45 x 60 

07 Lixinho para carro 17 x 45 

08 Sacola tira-colo 24 x 45 

09 Sacola essencial 17 x 45 

10 Sacola de eventos 40 x 30 

 

Quadro 1 - Relação de produtos - Projeto RElona 

 

Com a relação de produtos, foi planificado todo o processo (atividades, materiais, 

equipamentos, materiais de uso comum). Nesse momento a preocupação foi mencionar todos 

os componentes, independente de serem ou não realizadas/utilizados em um produto e não 

serem em outro. Tais quadros serviram de base para a formação individual de cada produto 

constante no rol anteriormente descrito. 

Os valores delineados foram extraídos de orçamentos físicos, através de ligações 

telefônicas, emails e de sites da internet. As unidades de medidas utilizadas para o valor 

unitário dentre outras, foram: metro, centímetro e metro quadrado. Tais medidas foram 

padronizadas para que sirvam de base geral utilizada no estudo. Foram utilizadas tantas 

quantas fossem necessárias as casas decimais a fim de que os valores calculados não ficassem 

zerados, dessa forma justifica-se um quadro ter duas casas decimais e em outro, quatro casas 

decimais por exemplo. 

A partir dessa concepção, foram relacionadas todas as informações pertinentes aos 

produtos elaborados, conforme descrição no decorrer deste estudo. 
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Através da coleta de dados foi observado que alguns itens não são aplicáveis na 

situação atual, pois não foram adquiridos/despendidos pelo projeto. Em sua totalidade são 

absorvidos pela entidade parceira e portanto não são computados na formação do preço de 

venda, conforme Quadro 2. 

 

Item Itens não aplicáveis Rateio 

01 Imobilizado - Máquina de costura Não aplicável 

02 Equipamento - Secador de cabelos Não aplicável 

03 Imobilizado - Mesa Não aplicável 

04 Imobilizado - Cadeira Não aplicável 

05 Custo energia elétrica Não aplicável 

06 Custo aluguel sala Não aplicável 

 

Quadro 2 - Itens não aplicáveis 

 

A quantidade total foi baseada no lote da produção e serviu como base de rateio para a 

despesa de locomoção, demonstrada no Quadro 4 e para o rateio dos materiais/produtos de 

uso comum, elencados no Quadro 5. Por este motivo, foram quantificados os totais elaborados 

de cada produto e calculada sua participação no total de produção, conforme Quadro 3. 

 

Produto Nome 
Quantidade 

produzida 
Proporção 

01 Bolsa organizadora de sala de aula (+tag) 80 23,19% 

02 Sacola de compras 15 4,35% 

03 Sacola dobrável 15 4,35% 

04 Sacola básica 100 28,99% 

05 Sacola temática - menor 4 1,16% 

06 Sacola temática - maior 6 1,74% 

07 Lixinho para carro 20 5,80% 

08 Sacola tira-colo 2 0,58% 

09 Sacola essencial 3 0,87% 

10 Sacola de eventos 100 28,99% 

Total  345 100,00% 

 

Quadro 3 - Rateio dos produtos com base no volume de produção 

 

Com a finalidade de buscar as lonas que normalmente são deixadas na UFSM e 

encaminhá-las até o local da oficina, foi considerado o deslocamento que é realizado com o 
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carro da coordenadora do projeto. Mensurou-se um trajeto de 23 km, compreendido da 

residência coordenadora/UFSM/AAPECAN, e trajeto de 7 Km compreendido da 

AAPECAN/residência coordenadora. Com o desempenho de 10 Km/litro de combustível, 

periodiocidade de 3 vezes na semana para os dois trajetos, valor R$ 3,80 para o litro de 

gasolina e com base na proporção obtida, através Quadro 3, chegou-se ao custo mensal 

demonstrado no Quadro 4. 

 

Trajeto (Km) 30 Produto 

Preriod. 

Semanal 
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Custo 

litro/combustível 

R$ 

3,80 7,93 1,49 1,49 9,91 0,40 0,59 1,98 0,20 0,30 9,91 

Custo semanal 

- R$ 
34,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Custo mensal 136,80 31,72 5,95 5,95 39,65 1,59 2,38 7,93 0,79 1,19 39,65 

Custo unitário 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

 

Quadro 4 – Rateio da despesa de locomoção



 
 

Os materiais/produtos de uso comum foram rateados utilizando como base a proporção obtida através do Quadro 3. Como resultado obteve-se o 

Quadro 5. 

 

Item Tipo Especif. Preço 
Produto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 Régua - alumínio 60 cm 12,80 2,97 0,56 0,56 3,71 0,15 0,22 0,74 0,07 0,11 3,71 

02 Tesoura grande 16,69 3,87 0,73 0,73 4,84 0,19 0,29 0,97 0,10 0,15 4,84 

03 Tesoura cegonha pequeno 19,00 4,41 0,83 0,83 5,51 0,22 0,33 1,10 0,11 0,17 5,51 

04 Trena 1,5 m 1,31 0,30 0,06 0,06 0,38 0,02 0,02 0,08 0,01 0,01 0,38 

05 Caneta comum 1,50 0,35 0,07 0,07 0,43 0,02 0,03 0,09 0,01 0,01 0,43 

06 Agulha p/máquina – n.14/16 unid 0,31 0,07 0,01 0,01 0,09 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,09 

07 Alicate Western 235/7 unid 17,80 4,13 0,77 0,77 5,16 0,21 0,31 1,03 0,10 0,15 5,16 

08 Alfinetes 50g (caixa) unid 4,59 1,06 0,20 0,20 1,33 0,05 0,08 0,27 0,03 0,04 1,33 

09 Caderno para anotações unid 7,00 1,62 0,30 0,30 2,03 0,08 0,12 0,41 0,04 0,06 2,03 

Total 81,00 18,78 3,52 3,52 23,48 0,94 1,41 4,70 0,47 0,70 23,48 

Total uso comum - p/unid. de produto 0,2348 0,2348 0,2348 0,2348 0,2348 0,2348 0,2348 0,2348 0,2348 0,2348 

 

Quadro 5 – Rateio dos materiais/produtos de uso comum 

 

 

 

 

 



 
 

Para a elaboração de alguns produtos foi necessária a compra de uma máquina que 

aplica ilhós por pressão e a matriz para o ilhós. O rateio do custo desta aquisição foi realizado 

levando em conta a quantidade de produtos elaborados que utilizam esse equipamento, 

conforme demonstrado no Quadro 6.  

 

Produto Nome 
Quantidade 

produzida 
Proporção 

01 Bolsa organizadora de sala de aula (+tag) 80 66,67% 

03 Sacola dobrável 15 12,50% 

07 Lixinho para carro 20 16,67% 

08 Sacola tira-colo 2 1,67% 

09 Sacola essencial 3 2,50% 

Total  120 100,00% 

 

Quadro 6 - Rateio com base na utilização da máquina/matriz de ilhós 

 

Os produtos 1, 3, 7, 8 e 9 absorveram proporcionalmente à sua produção o valor da 

depreciação. Aplicou-se o percentual de 10% tendo em vista a legislação atual. Justifica-se o 

rateio para estes produtos pois apenas eles fazem uso da máquina/matriz para ilhós, conforme 

Quadro 7. 

 

Item Investimento Valor R$ Produto 

01 Maquina de ilhós/pressão 70,00 

01 03 07 08 09 02 Matriz eberle 175.090.055 30,50 

Total  100,50 

Valor depreciação a.a. (10%) 10,05 6,70 1,26 1,68 0,17 0,25 

Valor por unidade de produto 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 

Quadro 7 – Investimento necessário para a produção 

 

Juntamente a cada produto elaborado pelo projeto, fixa-se com cola, uma etiqueta, 

confeccionada em lona vinílica, com a marca do projeto, conforme Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 – Etiqueta marca 
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O cálculo do custo da etiqueta da marca foi demonstrado no Quadro 8. 

 

Item Dimensão da etiqueta Quantidade 

Tinta p/ 

1/2 m² 

de lona 

Custo tinta 

1 4 cm x 2 cm 588 0,69 0,0012 

2 3 cm x 1,5 cm 1056 0,69 0,0007 

          

Dimensão da etiqueta 
Quant lona 

(cm²) 
Preço Custo lona 

3 4 cm x 2 cm 8 0,00045 0,004 

4 3 cm x 1,5 cm 4,5 0,00045 0,002 

          

Etiqueta - unitária Custo tinta 
Custo 

lona 

Custo total 

R$ 

5 Etiquetas 4 cm x 2 cm 0,001173 0,004 0,005 

6 Etiquetas 3 cm x 1,5 cm 0,000653 0,002 0,003 

 

Quadro 8 - Cálculo preço unitário da etiqueta c/marca (lona + tinta) 

 

Inclui-se também, uma outra etiqueta confeccionada em papel reciclável com a 

descrição do projeto. Essa etiqueta é feita em papel A3. Com este tamanho, de cada folha são 

feitas 30 etiquetas. Nas Figuras 2 (frente da etiqueta) e Figuras 3 (verso da etiqueta), 

demonstra-se o modelo da etiqueta 

 

   

 

Figura 2 – Descrição do projeto (frente)  Figura 3 – Descrição do projeto (verso) 

 

A fixação desta etiqueta é realizada com o cordão do banner através de um furo 

existente na própria etiqueta quando da sua confecção. O custo para a confecção é 

demonstrado no Quadro 9. 
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Item Especificação Unidade  Tamanho Preço 
Custo 

unit. R$ 

01 
Etiqueta c/ furo. Confeccionada em papel 

reciclável(tamanho A3) produção 30 etiquetas 
Unidade  folha 5,00 0,17 

 

Quadro 9 - Cálculo preço etiqueta descrição do projeto 

 

Com a finalidade de mensurar o valor da mão-de-obra, foi utilizado como padrão, o 

salário mínimo, em forma de retribuição ao trabalho desenvolvido. A retribuição não é 

realizada atualmente pois não se tem base/hora para dimensionar tais atividades. Optou-se por 

incluir a informação, conforme Quadro 10, pois ela afeta diretamente o valor do produto, além 

de fomentar a renda daqueles que atuam na produção. 

 

Item 
Salário 

mínimo R$ 
Mês/hora Mês/minuto 

01 788,00 220 13200 

Valor R$ 3,581818 0,059697 

 

Quadro 10 - Valor referência – mão-de-obra 

 

A confecção dos produtos é realizada em várias fases, denominadas como tarefas. Elas 

foram mensuradas através da relação entre tempo utilizado para realização de cada tarefa e o 

valor em reais do minuto da mão-de-obra (calculado através do Quadro 10). Ainda, aplicou-se 

um percentual sobre o custo encontrado a fim de considerar o retrabalho. Como resultado, 

elaborou-se um quadro exemplificativo que foi preenchido individualmente para cada 

produto. Demonstra-se o modelo utilizado no Quadro 11. 

 

Item Tarefa Minutos 
Custo - 

R$ 

% 

Retrabalho 
Custo TT R$ 

01 Medida/Corte   

 

  

 02 Costura   

 

  

 03 Aplicação da alça   

 

  

 04 Aplicação etiqueta   

 

  

 05 Aplicação ilhós   

 

  

 06 Uso do secador   

 

  

 Total de tarefas desempenhadas 

p/unid. de produto    

 

Quadro 11 - Relação de tarefas desempenhadas 
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Os materiais utilizados para a confecção dos produtos são adquiridos pela 

Coordenadora do Projeto, à exceção da lona vinílica que é doada. Foi decidido precificar a 

lona pois, numa eventualidade, atendendo a uma encomenda, pode ser necessário realizar a 

compra do material que é a base de todo o projeto. 

Foram elencados todos os materiais/produtos utilizados para a elaboração da 

produção, conforme Quadro 12. 

 

Ite

m 
Tipo Unidade Composição Total 

R$ 

unitário 

01 Cadarço red algodão cru (20 m x 100)  cm 2000 7,25 0,00363 

02 Cadarço p/ alca - esp 2 cm cm 2500 14,89 0,00596 

03 Cadarço p/ alca - esp 3 cm - ( 25 m) cm 2500 17,00 0,00680 

04 Cola Universal (g) g 17 2,35 0,13824 

05 Ilhós grande 1,70 cm unid 200 10,30 0,05150 

06 Ilhós menor unid 1000 8,30 0,00830 

07 Linha para pesponto (5000 m x100) cm 500.000 12,90 0,00003 

08 Lona vinílica (m²) (100 cm x100) cm 10.000 4,50 0,00045 

09 Velcro 16mm (25 m x 100) cm 2.500 17,95 0,00718 

10 Cadarço Marwan 30 mm (20 m x 100) cm 2000 11,85 0,00593 

11 Plástico transparente (m²) (100 cm x100 cm 10000 9,00 0,00090 

12 Botão pressão caixa com 200 unid unid 200 11,90 0,05950 

 

Quadro 12 - Relação de materiais/produtos utilizados 

 

Para a análise dos custos de cada produto, foi elaborado um quadro que relaciona o 

total de cada custo encontrado em cada quadro. Obteve-se assim, como modelo, o Quadro 13. 

 

Demonstração custos Total Custos 

Quadro 4   

Quadro 5   

Quadro 7   

Quadro 8   

Quadro 9   

Quadro 11   

TOTAL CUSTOS(unitário) 

  

Quadro 13 - Relação total de custos 
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4.4 Resultados obtidos 

 

Após a coleta das informações pertinentes ao estudo proposto, partiu-se para a 

abordagem específica dos dez produtos elaborados: 

 

Produto 1: Bolsa organizadora de sala de aula (+tag) 

Descrição do Produto: A bolsa organizadora de sala de aula pretende acabar com a perda dos 

materiais indispensáveis ao início/andamento das aulas. Ela tem espaço suficiente para 

acondicionar a chave da sala, o apagador, os pincéis e os controles do datashow e ar 

condicionado. Fazem parte do produto a bolsa e de uma tag composta de etiqueta com 

a descrição do projeto e a identificação da sala de aula, conforme Figura 4. Já no 

Quadro 14, encontram-se mensurados os custos do produto. 

 

 

 

Figura 4 -Bolsa organizadora de sala de aula (+tag) 
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Quadro 14 – Custos produto 1 

 

Produto 2: Sacola de compras 

Descrição do Produto: A sacola de compras possui um tamanho relativamente grande. Por ter 

sido confeccionada com a lona vinílica suporta peso de aproximadamente 15 Kg. Sua função 

no projeto é ser utilizada em compras nos supermercados, ganhando assim espaço em 

detrimento das sacolas plásticas que causam grande impacto ambiental. Nesse sentido, a 

Figura 5 dá uma ideia de sua confecção e o no Quadro 15, a mensuração dos custos. 

 

 
 

Figura 5 - Sacola de compras  
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Quadro 15 – Custos produto 2 

 

Produto 3: Sacola dobrável  

Descrição do Produto: A sacola dobrável tem a mesma função da sacola de compras (produto 

2). Difere quanto ao tamanho (42,5cm x 30cm), aplicação de pressão e à praticidade por ser 

dobrável podendo ser facilmente carregada conforme demonstra-se na Figura 6 e sua 

mensuração dos custos no Quadro 16. 

 

 

 

Figura 6 - Sacola dobrável 
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Quadro 16 – Custos produto 3 

 

Produto 4: Sacola básica  

Descrição do Produto: A sacola de compras básica tem a mesma função da sacola dobrável 

(produto 3). Difere quanto à ausência da pressão e por não ser dobrável como demonstrado na 

Figura 7. Após foi realizada a mensuração do custo no Quadro 17. 

 

 

 

Figura 7 - Sacola básica 
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Quadro 17 – Custos produto 4 

 

Produto 5: Sacola temática menor 

Descrição do Produto: A sacola temática tem a mesma estrutura da sacola de compras porém 

foi idealizada com o propósito de utilizar banners com dimensões específicas aproveitando 

assim toda a lona vinílica. Sua apresentação é dada pela Figura 8 e seus custos foram 

dimensionados no Quadro 18. 

 

 

 

Figura 8 - Sacola temática - menor  
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Quadro 18 – Custos produto 5 

 

Produto 6: Sacola temática - maior 

Descrição do Produto: A sacola temática tem a mesma função do item 5. Difere basicamente 

quanto ao tamanho(45cm x 60cm) e bolso interno. Sua apresentação é dada pela Figura 9 e 

pelos seus custos foram mensurados no Quadro 19. 

 

 

 

Figura 9 - Sacola temática - maior 
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Quadro 19 – Custos produto 6 

 

Produto 7: Lixinho para carro 

Descrição do Produto: O propósito deste  produto e utilizá-lo dentro do carro junto ao câmbio 

de marchas para lixos pequenos. Por ser um produto resistente tem sua vida útil ampliada 

conforme demonstra-se na Figura 10 e a composição dos custos no Quadro 20. 

 

 

Figura 10 - Lixinho para carro 
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Quadro 20 – Custos produto 7 

 

Produto 8: Sacola tira-colo 

Descrição do Produto: A sacola tira-colo possui a mesma dimensão da bolsa organizadora de 

sala de aula (produto 1). Sua utilidade difere pois pode ser utilizada para carregar objetos 

essenciais como molho de chaves, celular e documentos. Sua apresentação é dada pela Figura 

11 e pelo Quadro 21 com sua composição de custos. 

 

 

 

Figura 11 - Sacola tira-colo 
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Quadro 21 – Custos produto 8 

 

Produto 9: Sacola essencial 

Descrição do Produto: A sacola essencial oferece a praticidade com seu uso. Utilizada para 

acondicionar documentos e chaves como demonstra-se na Figura 12 e no Quadro 22, através 

da composição de seus custos. 

 

 

 

Figura 12 - Sacola essencial 
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Quadro 22 – Custos produto 9 

 

Produto 10: Sacola de eventos 

Descrição do Produto: A sacola de eventos possui a dimensão de uma folha A4(210cm x 297 

cm). É apropriada para utilização em seminários, palestras e eventos de modo geral, como 

apresenta-se na Figura 13 e no Quadro 23. 

 

 
 

Figura 13 - Sacola de eventos 
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Quadro 23 – Custos produto 10 

4.5 Aplicabilidade do resultado à margem de lucro determinada 

 

Após a realização deste estudo, chegou-se ao custo unitário dos produtos. Utilizou-se 

uma margem de lucro de 40% com a finalidade de que através dela, o Projeto possa ser 

desenvolvido permanentemente. 

Através da utilização do Markup, determinou-se por quanto vender cada um dos 

produtos cuja representação está disposta no Quadro 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 24 – Forma de aplicação do markup. 

PV = CUP + MK x PV, onde: 

PV = preço de venda 

CUP = custo unitário de produção 

MK = Markup 
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Com a finalidade de exemplificar o cálculo, demonstrou-se os passos para obtenção do 

preço de venda do produto 1, tendo por base os dados disponíveis, o custo unitário: R$ 3,97 e 

a margem de lucro desejada (MLD): 40%. 

MLD = 40% 

Total = 40 % sobre o prelo de venda bruto = markup 

O preço de venda (PV) será o custo acrescido de 40% do PV: 

PV = R$ 3,97 + 0,4 PV 

PV – 0,4 PV = R$ 3,97 

0,6 PV = R$ 3,97 

PV = R$ 3,97 =  

  0,6 

PV = R$ 6,61 

Após a realização do cálculo para formação de preços utilizando o markup, obteve-se 

o Quadro 25. 

 

Produto Nome 

Tamanho 

fechada 

( A x L ) 

Total custos 

R$ 

Preço final 

R$ 

01 Bolsa organizadora de sala de aula (+tag) 12 x 22,5 3,97 6,61 

02 Sacola de compras 46 x 46 11,15 18,59 

03 Sacola dobrável 42,5 x 30 4,66 7,77 

04 Sacola básica 85 x 60 4,08 6,81 

05 Sacola temática - menor 50 x 40 4,62 7,70 

06 Sacola temática - maior 45 x 60 5,25 8,75 

07 Lixinho para carro 17 x 45 2,46 4,10 

08 Sacola tira-colo 24 x 45 3,74 6,23 

09 Sacola essencial 17 x 45 2,96 4,94 

10 Sacola de eventos 40 x 30 3,48 5,80 

 

Quadro 25 – Relação de custo final/preço de cada produto 

4.6 Outras considerações 

 

Ressalta-se que algumas variáveis podem futuramente modificar estes preços como os 

preços dos materiais necessários à produção dos produtos, aquisição/manutenção de 

imobilizados (equipamentos, mesas, cadeiras), custos de energia elétrica, aluguel de sala, 



54 

além de possíveis variações econômicas intrínsecas em qualquer atividade. Nesse sentido 

destacam-se: 

a) Aquisição de materiais: Alguns materiais foram adquiridos em São Paulo pelos 

seguintes motivos: qualidade superior, preço inferior ao praticado na cidade, indisponibilidade 

de produtos, ausência de frete pois os produtos são adquiridos através de contatos da 

coordenadora do projeto. Tal situação pode ser exemplificada pela a aquisição da máquina 

para ilhós/pressão. Em Santa Maria, o preço aproximado é de R$ 200,00. Já em São Paulo, o 

preço pago foi de R$ 70,00. 

b) Aluguel da sala utilizada: na situação levantada, a atividade utiliza uma sala da 

entidade parceira e não lhe é cobrado aluguel ou qualquer forma de retribuição financeira. 

c) Arte/Marca RElona: O estudo e a elaboração da marca RElona, utilizada nas 

etiquetas dos produtos não teve custo para o projeto. Tais etiquetas são fixadas em todos os 

produtos elaborados. 

d) Marca: considerada como ativo intangível, não foi mensurada na precificação dos 

produtos por não possuir valor determinado.  

e) Mão-de-obra utilizada: Para que o cálculo estivesse mais próximo da realidade e 

com o objetivo de remunerar as pessoas que estão envolvidas no projeto, foi utilizado como 

referência o salário mínimo de outubro/2015 (R$ 788,00). Hoje a mão-de-obra utilizada é a 

das voluntárias do projeto, que em retribuição ao seu trabalho, aprendem a técnica para a 

confecção de produtos em lona vinílica. Convém acrescentar que havendo formalização da 

mão-de-obra, deverão ser acrescidos todos os encargos inerentes. 

f) Imobilizados: Quanto aos imobilizados, é importante salientar pertencem que à 

entidade parceira e desta forma não foram rateados neste estudo, isto é, não influenciaram a 

formação do preço de venda dos produtos elaborados. 

g) Máquinas de costura: não são industriais e trazem certa dificuldade para a execução 

da costura. Desta forma os produtos tem em seu custo um acréscimo em função do retrabalho 

que variou de 20 a 35%. 

h) O secador de cabelos, a mesa e a cadeira são da entidade parceira. Desta forma, 

optou-se por não incluí-los no rateio. Foram apenas elencados, como imobilizados necessários 

para a execução do projeto. 

i) Energia elétrica: a energia elétrica é suportada pela entidade parceira. 



 
 

5 CONCLUSÃO 

 

A realização deste estudo trouxe a dimensão de custos suportados por cada produto. 

Os preços formados trazem a viabilidade para a manutenção da atividade sob todos os 

aspectos justificados durante a execução do estudo. 

Ficou demonstrado na prática a aplicabilidade do Triple Bottom Line através da 

dimensão econômica que apresentou-se quando a empresa da área de publicidade realiza a 

doação da lona. Doando a lona, a empresa reduz seu passivo deixando de custear todo o 

processo de destinação de resíduos sólidos. A dimensão ecológica foi vinculada através do 

Projeto RElona que transforma materiais causadores de grande impacto ambiental em 

produtos. E por fim, a entidade parceira, insere voluntários numa prática social através da 

disponibilização da oficina. 

A produção realizada na oficina contemplou dez produtos porém este quantitativo não 

significou a exaustão da capacidade de empreendedorismo quanto ao desenvolvimento de 

novos produtos. Através do contato com os participantes da oficina foi possível perceber que 

muitos outros produtos podem ser confeccionados. Muitas vezes a confecção é limitada 

apenas por condições de maquinário inadequado e falta de pessoal para realizar as atividades 

da produção. 

No decorrer deste estudo foi observado que alguns custos/imobilizados (custo energia 

elétrica, mesa, cadeira, aluguel da sala) não foram suportados pelo projeto. Dessa forma não 

fizeram parte do cálculo para formação do preço de venda. Justificou-se tal procedimento 

tendo em vista que eles foram despendidos pela AAPECAN.  

Ressalta-se que este estudo preocupou-se em observar a situação atual do projeto e 

salienta que qualquer alteração, mínima que seja, provocará alteração e por consequência, 

revisão em todos os valores. 

A busca de dados para o desenvolvimento deste estudo baseou-se em 

acompanhamentos através de visitas à oficina do projeto, participação na exposição realizada 

na 30ª JAI/UFSM, (ocorrida no mês de outubro), entrevistas com os colaboradores e 

voluntários e com a coordenadora do projeto. Tais ações foram fundamentais para o 

conhecimento da amplitude do projeto e obtenção de dados pertinentes ao estudo. Além das 

ações citadas anteriormente, os sistemas de custeio existentes serviram de base para nortear 

este estudo, desenvolvendo assim uma sistemática própria. 
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Com o estudo, foram quantificados os produtos desenvolvidos. Realizou-se um rateio 

baseado no total da produção a fim de descobrir o percentual de absorção baseado na despesa 

de locomoção e nos materiais e produtos de uso comum. Através de rateio foi possível 

observar que os produtos 1 (bolsa organizadora), 4 (sacola Básica) e 10 (sacola de eventos) 

foram os que absorveram um percentual mais significativo de 23,19%, 28,99% e 28,99% 

respectivamente quando comparados aos demais neste quesito. Os demais produtos, 2 (sacola 

de compras), 3 (sacola dobrável), 5 (sacola temática-menor), 6 (sacola temática maior), 7 

(lixinho para carro), 8 (sacola à tira-colo) e 9 (sacola essencial), absorveram 4,35%, 4,35%, 

1,16%, 1,74%, 5,80%, 0,58% e 0,87% respectivamente. 

Para a elaboração dos produtos 1 (bolsa organizadora), 3 (sacola dobrável), 7 (lixinho 

para carro), 8 (sacola à tira-colo) e 9 (sacola essencial), houve a necessidade de aquisição de 

uma máquina para aplicação de ilhós/pressão. O valor deste investimento foi rateado apenas a 

estes produtos de modo que o resultado obtido não fosse arbitrário. Nesse sentido, os produtos 

1, 3, 7, 8 e 9 absorveram 66,67%, 12,50%, 16,67%, 1,67% e 2,50% respectivamente ao valor 

investido. 

Pôde-se concluir ainda que existe certa dificuldade na elaboração de sacolas grandes, 

como o produto 2 (sacola de compras). A dificuldade apresentou-se pois a máquina não é 

industrial. Com o intuito de melhorar o processo, foi sugerida a aquisição de uma máquina 

industrial pois ela daria um acabamento melhor aos produtos e evitaria o retrabalho. 

Quanto ao retrabalho, os percentuais acrescidos ao valor final, foram sugeridos pela 

coordenadora do projeto. A tarefa relacionada com a aplicação de alças teve um percentual 

aplicado de 20% e no caso específico da costura do produto 2 (sacola de compras) o 

percentual foi de 35%.  

De posse dos resultados, foi possível verificar que o produto 2 (sacola de compras) foi 

o produto de maior valor obtido na formação do preço de venda (R$ 18,59). Já o produto 7 

(lixinho para carro) teve como resultado o menor valor para a formação do preço de venda 

(R$ 4,10). 

Conclui-se ainda que os preços formados como resultado deste estudo, deram a exata 

dimensão da aplicabilidade do projeto como fomento na renda dos voluntários, projeção de 

desenvolvimento das atividades e manutenção da Oficina, tendo assim possibilidade de 

continuidade e atendimento à função socioambiental que se propôs desde o início da ação.
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