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Resumo 

O objetivo do presente estudo consiste em realizar a 
precificação de honorários com base em custos para 
uma empresa prestadora de serviços contábeis. De 
forma a apurar seus custos incorridos para formação 
de preços, fornecendo aos gestores informações afins 
de viabilizar o seu negócio. Neste artigo utilizou-se o 
método dedutivo do tipo exploratório. As informações 
para realização do estudo de caso foram coletadas por 
meio de questionário respondido pelo diretor 
responsável da empresa, através dessas informações, 
pode-se elaborar algumas planilhas para calcular os 
custos. Após realizar todo o estudo foi possível a 
comparação dos custos cobrados hoje pelo escritório 
e do valor que seria cobrado através da precificação 
com base nos custos. Analisa-se a importância do 
controle dos custos e desta forma de precificação, visto 
que pode ser utilizado de forma gerencia para tomada 
de decisões. 
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INTRODUÇÃO 

 

A aplicação da contabilidade de custos em uma organização é uma decisão 

crucial para torná-la bem-sucedida. Ela pode ser usada para definir o valor de venda, 

analisar despesas de produção, calcular todos os pagamentos, buscar fundos de 

investimento ideais para promover mudanças e maior rentabilidade futura, 

independentemente do tamanho do negócio ou segmento. 

Segundo SOUZA (2003, pg. 4): 

A Contabilidade de Custos é um instrumento gerencial de controle tão 
importante que hoje é utilizada não apenas por empresas industriais, 
mas também por empresas de serviços, comércios, financeiras, etc. 
Com relação a tomada de decisão a contabilidade de custos prepara 
informações para atender as diversas áreas gerenciais. 

Com base nessas informações, e por trabalhar em um escritório contábil que 

não mensura o quanto custam os serviços prestados aos clientes através da 

contabilidade de custos, surge a ideia de precificar os honorários com base em custos 

para o escritório contábil e fazer um estudo de caso, onde será possível aplicar este 

método e fazer um comparativo dos valores praticados hoje com os valores através 

da contabilidade de custos. 

Segundo SOUZA (2003, pg.1): 

Os sistemas de custos são utilizados para se conhecer os custos 
incorridos ou necessários para a prestação de um serviço. Através dos 
sistemas de custos, pode-se conhecer não apenas o quanto foi 
despendido de recursos, mas como estão sendo aplicados estes.  

Em um sistema de custos eficaz podemos utilizá-los como suporte para 

determinar onde estão os eventuais problemas durante a prestação do serviço. E, 

igualmente, buscar uma solução mais ágil e econômica, assim gerando maior 

confiabilidade e segurança aos clientes. 

São muitos os métodos de custeios que temos hoje dentro das organizações, 

dentre eles falaremos dos principais e os mais utilizados, que são o custeio por 

absorção, o custeio direto ou variável e o custeio ABC. 

O problema de pesquisa é verificar como é realizada a formação do preço de 

venda em um escritório contábil por nome Trade Contabilidade. Seus clientes são 

diversos, sendo assim exige-se uma análise mais exata dos custos na prestação de 
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cada serviço, e assim utilizar esses dados para conseguir precificar seus preços, 

segundo (SCHLOTTFELDT 2003, pg. 9) para que os escritórios contábeis não cobrem 

honorários defasados. 

Neste trabalho abordaremos uma outra forma diferente que hoje o escritório 

utiliza, de estipular os valores de honorários, com base na análise dos custos na 

prestação dos serviços para cada cliente, estabelecer uma margem de lucro e verificar 

os valores externos. Sem analisar estes aspectos existem grandes chances dos 

escritórios estarem levando prejuízo com seus clientes. Pois os preços são atribuídos 

de formas aleatórias e observando mais os fatores externos, sendo que os internos 

para fixação de preço dos serviços são os mais importantes. 

Este trabalho tem como principal objetivo identificar os custos e a partir dessas 

informações estabelecer honorários fixados nos custos e já atribuídos a margem de 

lucro, levando em consideração os valores praticados no mercado. 

Como objetivos secundários, temos: 

-Identificar os custos.  

-Descrever os principais métodos de formação do preço de venda 

-Realizar um comparativo dos valores praticados hoje pelo escritório e os 

valores calculados a base dos custos na prestadora de serviços. 

-Utilizar a contabilidade de custos como suporte aos gestores para tomada de 

decisões. 
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1.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Surgiu da contabilidade geral, justamente pela necessidade de se ter um 

controle maior sobre os valores a serem atribuídos aos estoques de produtos na 

indústria e, também, pela necessidade de tomar decisões quanto ao que, como e 

quando produzir. 

Segundo Crepaldi (2002, p. 13)  

Contabilidade de custos é uma técnica utilizada para identificar, 
mensurar e informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem a 
função de gerar informações precisas e rápidas para a administração, 
para tomada de decisões. 

A Contabilidade de Custos faz parte da contabilidade gerencial ou 

administrativa e dispõe de técnicas que são aplicadas não somente ás empresas 

industriais, mas também a outras atividades, inclusive, empresas públicas e entidades 

sem fins lucrativos, não estando restrita ás formalidades legais da contabilidade geral. 

 

1.2.CONCEITOS BÁSICOS 

 

Abaixo segue alguns conceitos básicos de Contabilidade de Custos. 

 Gastos: compra de bem ou serviço que resulte em sacrifício financeiro. 

 Despesas: todos os bens ou serviços consumidos na manutenção de 

atividades operacionais e na obtenção de receitas, não vinculadas à produção de bens 

e serviços. 

 Perdas: são gastos incorridos de formal anormal e inesperada, de forma 

que não compreende o processo rotineiro da empresa. 

 Desembolsos: pagamento resultantes da aquisição do bem ou serviço 

ou serviço. 

 Custos: gasto do serviço ou bem utilizado para a confecção de outro. 
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 Custos Diretos: custos que podem ser diretamente apropriados aos 

produtos, necessitando apenas que haja medida de consumo. 

 Custos Indiretos: custos que não permitem a apropriação direta aos bens 

produzidos e a alocação deve ser feita por estimativa, através da atribuição de 

critérios. 

 Custos Fixos: custos que não variam em sua totalidade, mas variam em 

relação ao volume de produção, isto é, independente do volume da produção o custo 

fixo total não irá variar, porém com o aumento da produção o custo fixo será reduzido. 

 Custos Variáveis: em oposição aos custos fixos, estes têm sua variação 

ligada diretamente ao volume total de produção e permanecem fixos em relação á 

unidade, quando a produção aumentar os custos variáveis unitários permaneceram 

os mesmos, mas o custo total variável irá aumentar. 

 Margem de Contribuição por unidade: diferença existente entre o preço 

de venda e os custos variáveis de cada produto. 

 Margem de Contribuição Total: resultado da multiplicação do número de 

unidades produzidas pelas Margem de Contribuição por Unidade. 

 Ponto de Equilíbrio: ponto no qual os custos totais são iguais a receita 

total, resultando em lucro zero. Ele determina o quanto a empresa deverá vender para 

que não incorra em prejuízo. 

 

1.3. FORMAÇÃO PREÇO 

 

Para Bornia (2009 p.1) o preço é um valor arbitrado para um bem ou um serviço. 

Qualquer transação de negócio envolve um valor monetário que é a precificação. 

Para Santos (1990, P. 173), “o problema da formação dos preços de vendas está 

ligado às condições de mercado, às exigências governamentais, aos custos, ao nível 

de atividade e à remuneração do capital investido (lucro)”. 

 

1.4. MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

Os métodos de custeio são ferramentas importantes na geração de informações 

que são utilizadas para a tomada de decisões dentro de uma organização com mais 
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precisão e qualidade, buscando trazer controle e maiores lucros. Hoje temos três 

métodos que são os mais utilizados pelas empresas, que são o custeio por absorção, 

o custeio direto ou variável e o ABC (Custo baseado em atividades). Sua utilização 

depende do ramo da atividade da empresa.  

 

1.4.1. CUSTEIO ABSORÇÃO  

O custeio por absorção também conhecido por custeio Integral, é o método 

derivado da aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade, ele é o único 

aceito pelo fisco, por isso é o mais utilizado e conhecido, não necessariamente que 

seja o melhor. Nele consideramos todos os custos incorridos no período, sejam eles 

fixos, variáveis, diretos e indiretos e são apropriados aos produtos, de forma que os 

custos do material direto e mão-de-obra direta são apropriados diretamente e os 

custos indiretos de fabricação indiretamente. Segue abaixo esquema:  

 

Quadro 1: Custeio Absorção
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Fonte: Martins (2003). 

 

Martins (2000, p.41) afirma que o custeio por absorção “consiste na apropriação 

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

gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos 

feitos”. 

 

1.4.2. CUSTEIO DIRETO OU VARIÁVEL  

 

O custeio direto ou variável surgiu á partir da necessidade de se separar os 

custos variáveis dos fixos. Nele o custo fixo tem o mesmo tratamento que as despesas 

e jogados diretos ao resultado final do período 

Segundo Martins (2000, p 141) existem três grandes problemas na utilização 

de um valor para fins gerenciais que tem seus custos fixos apropriados aos produtos. 

Eles são:  

Primeiro: Por sua própria natureza, os custos fixos existem 
independentemente da produção ou não desta ou daquela unidade, e 
acabam presente no mesmo montante, mesmo com oscilação(dentro 
de certos limites) ocorram no volume de produção; tendem os custos 
fixos a ser muito mais um encargo para que a empresa possa ter 
condições de produção do que sacrifício para a produção especifica 
desta ou daquela unidade; são necessárias muito mais para que a 
indústria possa operar, ter instalada sua capacidade de produção, do 
que para produzir uma unidade a mais de determinado produto.  
Segundo: Por não dizerem respeito a este ou aquele produto ou a 
esta ou aquela unidade, são quase sempre distribuídos á base de 
critérios de rateio, que contêm, em maior ou menor grau, 
arbitrariedade; quase sempre grandes graus de arbitrariedade. A 
maior parte das apropriações é feita em função de fatores de influência 
que, na verdade, não vinculam efetivamente cada custo a cada 
produto, porque essa vinculação é muito mais forçada do que 
costumamos acreditar. Se, a fim de avaliar um produto para efeito de 
estoque, isso pode ser uma forma de minimizar injustiças, para efeito 
de decisão simplesmente mais confunde do que auxilia; o fato de se 
apropriar de uma forma pode alocar mais custo em um produto do que 
em outro, e, se alterarmos o critério de rateio, talvez façamos o 
inverso. Por se alterar um procedimento de distribuição de custos 
fixos, pode-se fazer de um produto rentável um não rentável 
(aparentemente), ou transformar um superavitário em deficitário, e 
vice-versa. E não há lógica em se alterar o grau de rentabilidade de 
um produto em função de modificações nas formas de rateio; essa é 
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uma maneira de se auto enganar. (O uso do ABC ameniza esse 
problema). 
Terceiro: O valor do custo fixo por unidade depende ainda do volume 
de produção: aumentando-se o volume, tem-se um menor custo fixo 
por unidade, e vice-versa. Se for decidir com base em custo, é 
necessário associar sempre ao custo global o volume que se tornou 
como base. Se a empresa estiver reduzindo um item por ser pouco 
lucrativo, pior ainda ficará sua posição, devido a diminuição do volume; 
ou, se um produto estiver com baixo lucro, o aumento de preço com 
base em seu alto custo poderá provocar uma diminuição de sua 
procura, e, consequentemente, reduzir seu volume, e assim aumentar 
ainda mais o custo de produção, num círculo vicioso. Pior do que tudo 
isso, o custo de um produto pode variar em função da alteração de 
volume de outro produto, e não da sua própria; ao se aumentar a 
quantidade dos outros bens elaborados, o montante a ser carregado 
para um determinado produto ser diminuído, já que os custos fixos 
globais serão agora carregados mais para aquele item, cuja 
quantidade cresceu. O custo de um produto pode, então, variar em 
função não de seu volume, mas da quantidade dos outros bens 
fabricados.  

Crepaldi (2002, p.222) da uma breve explicação deste método. 

Partindo do princípio de que os custos da produção são, em geral, 
apurados mensalmente e de que os gastos imputados aos custos 
devem ser aqueles efetivamente incorridos e registrados 
contabilmente, esse sistema de apuração de custos depende de um 
adequado suporte do sistema contábil, na forma de um plano de 
contas que separa, já no estágio de registro dos gastos, os custos 
variáveis e os custos fixos de produção, com adequado rigor.  

Este sistema de custeio é muito eficiente para a contabilidade gerencial e a curto 

prazo, pois a longo prazo perde sua eficiência. Outro aspecto importante deste método 

é que não é aceito pelo fisco e auditoria independente, ele é apenas para uso interno 

e tomada de decisões. 

 

1.4.3. CUSTEIO ABC 

 

O custeio ABC (Activity-Based Costing), também conhecido como Custeio 

Baseado em Atividades, tem como objetivo diminuir as distorções causadas pelo 

rateio arbitrário dos custos indiretos. Neste método os processos e os produtos são 

custeados, pois nele é dito que os recursos das empresas são utilizados pelas 

atividades que a organização desenvolve e os seus produtos utilizam as atividades. 

 



 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

 

 

 

Quadro 2: Custeio ABC 

 
Fonte: https://pt.slideshare.net 

Segundo Martins (2000, p. 315) a empresa deve procurar ter um sistema que 

possa passar algumas informações necessárias. Elas são: 

1) Margem de contribuição de cada produto (custeio variável). 
2) Custo de produção de cada produto (custeio por absorção, de 

preferência com rateio dos custos indiretos de fabricação pelo ABC -  
muito mais detalhado, analítico e com menor número de possíveis 
erros do que o tradicional rateio por departamentos); 

3) Soma de custo global (custos e despesas) de cada produto (ABC 
completo). 

A aplicação do custeio ABC contém cinco passos: identificação das atividades 

relevantes; atribuição de custos às atividades; identificação e seleção dos 

direcionadores de custos; atribuição dos custos às atividades; e atribuição dos custos 

das atividades aos produtos. 
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Este é um método de custeio com um alto custo levando em consideração os 

outros sistemas, por se tratar de um sistema com maior complexidade e que diminui 

as distorções nos custos dos produtos. Para aplica-lo em uma empresa, exige-se um 

estudo e análise para verificar se é viável sua implantação, pois não existe o melhor 

método, mais sim o que trará informações com a menor distorções. 

 

2.ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso foi aplicado a uma empresa de prestação de serviços, cuja 
nome é VO Trade Contabilidade Assessoria Empresarial LTDA, fundada em 1998, por 
duas sócias que dispunham de conhecimento técnico, capital inicial, equipamentos, 
experiência e iniciativa. 

Tendo então a certeza de serem capazes de prestar serviços de qualidade e 
tendo uma infraestrutura mínima para começar, abriram o seu próprio negócio e 
entraram para o ramo da prestação de serviços contábeis na qualidade de 
empresárias. 

A empresa tem como atividade a prestação de serviços contábeis, no ramo da 
contabilidade, elas são: escrita contábil, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura 
e encerramento de empresas. Atualmente tem em sua carteira um total de 241 
clientes, sendo 100% de pequeno porte. 

O escritório está situado na região de Alphaville – Barueri, a 35km de São Paulo, 
conta com um quadro de 18 funcionários, sendo distribuídos pelos setores da 
empresa. 

O quadro a seguir mostra a organização estrutural da empresa: 

 

Quadro 3: Estrutura empresarial VO Trade Contabilidade 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A empresa é composta pelos departamentos contábil, fiscal, DP e 
administrativo, exercendo as funções a seguir: 

 
 Departamento Contábil: 

O Departamento Contábil é o responsável por auxiliar o empresário na sua 

gestão empresarial, gerando informações, dados e planilhas necessárias para que ele 

possa ter a noção real de sua empresa, proporcionando o suporte necessário para a 

correta tomada de decisão. Através do contínuo investimento em Tecnologia da 

Informação, estamos alcançando nosso objetivo de integrar e contabilidade com a 

empresa, visando dinâmica de trabalho e cumprimento das exigências fiscais do 

rigoroso e contínuo processo eletrônico. 

 Departamento Fiscal: 

O atual cenário tributário brasileiro exige que nossa equipe do Departamento 

Fiscal seja especializada em impostos e obrigações acessórias, como: 

Sped/Contribuições, EFD/ICMS/IPI, e muitas outras, além de estar sempre 

atualizados e preparados para atender as necessidades dos clientes em diversos 

segmentos. Para tanto, todos nossos colaboradores participam de estudo e 

treinamento continuo, tanto na esfera Federal, Estadual quanto Municipal, visando 

sempre atender de forma satisfatória às necessidades dos clientes nos mais diversos 

ramos de atividades, além de se atualizar, buscando a excelência na escrituração e 

Diretoria

Gerente

Contábil

Contábil Fiscal Departamento 
Pessoal

Gerente 
Comercial

Administrativo
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planejamento tributário e correspondendo às exigências quanto às informações 

prestadas pelas respectivas obrigações acessórias. 

 Departamento Pessoal: 

Como responsável pela gestão da folha de pagamento de salários, rescisões, 

cálculos de férias, 13º salários, entre outros. Este departamento tem por finalidade, 

além da elaboração das obrigações trabalhistas mensal, orientar o empresário no 

âmbito da Legislação Trabalhista e Previdenciária, objetivando a redução de passivos 

tributários e possíveis processos trabalhistas. 

 Administrativo 

É o setor responsável pelos processos de aberturas e baixas de empresas, faz 
o recebimento de todas as documentações, gerencia os recursos da empresa, 
acompanha os clientes, desde fechamentos de contratos até a saída. 

 

2.1. METODOLOGIA  

Para realização deste artigo, utilizou-se o método dedutivo do tipo exploratório. 

Nesta pesquisa foi utilizado características mistas, que são a abordagem qualitativa e 

quantidade que segundo Marconi e Lakatos (2003) a especificidade quantitativa 

consiste em apurar de pesquisas com objetivo de analisar as características dos fatos. 

Para Marconi e Lakatos (2003 p. 187): 

[...] consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal 
finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou 
fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis 
principais ou chave. Qualquer um desses estudos pode utilizar 
métodos formais, que se aproximam dos projetos experimentais, 
caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade 
de fornecer dados para a verificação de hipóteses. Todos eles 
empregam artifícios quantitativos tendo por objetivo a coleta 
sistemática de dados sobre populações, programas, ou amostras de 
populações e programas. Utilizam várias técnicas como entrevistas, 
questionários, formulários etc. E empregam procedimentos de 
amostragem. 

     O tipo de pesquisa escolhida foi o estudo de caso, onde foi elaborado questionário 

ao diretor da empresa para coleta de dados. 
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A pesquisa abordará planilhas feitas com base nas informações colhidas 

através deste questionário enviado para o diretor financeiro da empresa VO Trade 

Contabilidade. 

 

Quadro 4: Questionário  

Questionário 
 
1-Quantos funcionários tem em sua empresa? 
R: 18 funcionários. 
2-Quantos clientes o escritório possui e qual o porte deles? 
R: 241 clientes, com a maioria sendo de pequeno porte. 
3-Quantos departamentos há na empresa e o que cada um é responsável? 
R: São 4, sendo eles: 
O Departamento Contábil é o responsável por auxiliar o empresário na sua gestão empresarial, gerando 
informações, dados e planilhas necessárias para que ele possa ter a noção real de sua empresa, 
proporcionando o suporte necessário para a correta tomada de decisão. Através do contínuo 
investimento em Tecnologia da Informação, estamos alcançando nosso objetivo de integrar e 
contabilidade com a empresa, visando dinâmica de trabalho e cumprimento das exigências fiscais do 
rigoroso e contínuo processo eletrônico.  
Departamento fiscal o atual cenário tributário brasileiro exige que nossa equipe do Departamento 
Fiscal seja especializada em impostos e obrigações acessórias, como: Sped/Contribuições, 
EFD/ICMS/IPI, e muitas outras, além de estar sempre atualizados e preparados para atender as 
necessidades dos clientes em diversos segmentos. Para tanto, todos nossos colaboradores participam 
de estudo e treinamento continuo, tanto na esfera Federal, Estadual quanto Municipal, visando sempre 
atender de forma satisfatória às necessidades dos clientes nos mais diversos ramos de atividades, além 
de se atualizar, buscando a excelência na escrituração e planejamento tributário e correspondendo às 
exigências quanto às informações prestadas pelas respectivas obrigações acessórias.  
Departamento Pessoal como responsável pela gestão da folha de pagamento de salários, rescisões, 
cálculos de férias, 13º salários, entre outros. Este departamento tem por finalidade, além da 
elaboração das obrigações trabalhistas mensal, orientar o empresário no âmbito da Legislação 
Trabalhista e Previdenciária, objetivando a redução de passivos tributários e possíveis processos 
trabalhistas.  
Departamento Administrativo é o setor responsável pelos processos de aberturas e baixas de 
empresas, faz o recebimento de todas as documentações, gerencia os recursos da empresa, 
acompanha os clientes, desde fechamentos de contratos até a saída.  
4-Qual o método que atualmente a empresa utiliza para precificar os honorários?  
R: Honorários de mensalidades estão sofrendo um processo de retificação, estão com valores 
defasados de acordo com os do mercado, mas, era utilizado o salário mínimo do ano vigente. 
Honorários de mensalidades estão sofrendo um processo de retificação, estão com valores defasados 
de acordo com os do mercado, mas, era utilizado o salário mínimo do ano vigente.  
5-Qual o custo de salários com os departamentos Contábil, Fiscal, DP e Adm?  
Contábil R$ 9.231,00 
DP R$ 7.567,03 
Fiscal R$ 8.749,58 
Administrativo R$ 44.702,09 
6-Qual a alíquota de INSS da empresa? 
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R: Não tem, a Trade é SIMPLES. 
7-Qual o valor dos custos fixos mensais, conforme planilha abaixo:  
Propaganda e publicidade   R$                                          500,00  
Treinamento Pessoal   R$                                          600,00  
Aluguel   R$                                       5.200,00  
Energia Elétrica   R$                                          800,00  
Manutenções diversas   R$                                       1.000,00  
Manutenções softwares   R$                                       1.500,00  
Material escritório   R$                                          900,00  
Telefones   R$                                       1.300,00  
Pró - labore   R$                                                   -    
Despesas Gerais (CRC, Cont. Sindical, Depreciação, etc.)   R$                                       1.000,00  
Tarifas Bancárias   R$                                          880,00  
8-Qual o percentual de custos com VT e VR para cada colaborador? 
R: O valor é em reais, uma média de R$ 675,00 por funcionário. 
9-Qual o regime tributário do escritório?  
Simples Nacional  
10- Quais encargos o escritório tem sobre a receita bruta e suas alíquotas? Qual a margem de lucro 
desejada? 
R: Guia DAS, uma média de 11,34% sobre o faturamento. A margem de lucro deseja é 35%. 
11-Forneça o número de NF-s de entrada, saída, serviço, lançamentos contábeis, número de 
empregados e valor de honorários cobrados da sua carteira de clientes.  
Apelido Qtde func. e pró-labore Contabilidade Escrita Fiscal Honorários 
Prestadora de serviços 304 151977 12 R$ 117.313,33 
Comércio 31 15211 551 R$ 15.237,00 

Fonte: Adaptado pela autora. 

  

2.3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quadro 5: Custos com salários 

Fonte: Adaptado pela autora. 

Data/Base:   Maio/18   
Descrição  Depto. Fiscal Depto. Contábil Depto. Pessoal Administrativo 

Custo Salarial  8.749,58 9.231,00 7.567,03 44.702,09 

INSS 0,00% - - - - 

FGTS 8,00% 699,97 738,48 605,36 3.576,17 

13º Salário 8,33% 729,13 769,25 630,59 3.725,17 

Férias + 1/3 11,11% 972,15 1.025,64 840,76 4.966,77 

INSS+FGTS s/ 13º e Férias 1,56% - - - - 
Multa Rescisória 50% FGTS 4,44% 388,87 410,27 336,31 1.986,75 

Vale Transporte e Refeição R$ 675,00 1.350,00 2.700,00 1.350,00 6.750,00 

Soma Encargos 33,44% 4.140,12 5.643,64 3.763,02 21.004,87 

TOTAL CUSTOS  12.889,70 14.874,64 11.330,05 65.706,96 

Participação custo salarial total 39.094,39 32,97% 38,05% 28,98% 168,07% 
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Na planilha acima temos os custos com salários das áreas fiscal, contábil, DP e 
administrativo, que compõe todos os funcionários do escritório. Nela pode-se observar 
que foi separa valores de salários, impostos, férias, 13° salário etc. 

 

Quadro 6: Custos fixos mensais 

CUSTOS FIXOS MENSAIS 

Propaganda e publicidade               500,00    

Treinamento Pessoal               600,00    

Aluguel            5.200,00    

Energia Elétrica               800,00    

Manutenções diversas            1.000,00    

Manutenções softwares            1.500,00    

Material escritório               900,00    

Telefones            1.300,00    

Pró – labore                       -      

Despesas Gerais (CRC, Cont. Sindical, Depreciação, etc.)            1.000,00    

Tarifas Bancárias               880,00    

TOTAL CUSTO FIXO          13.680,00    

Fonte: Adaptado pela autora. 

 

Nesta planilha temos os custos fixos que o escritório tem para fornecer o serviço, 
foi realizado um custo médio afim de obter o resultado mais próximo possível da 
realidade. 

 

Quadro 7: Rateio dos custos. 

RATEIO DOS CUSTOS    D. Fiscal   D. Contábil   D. Pessoal  
Custo Salarial + encargos              12.889,70                 14.874,64                11.330,05  
Rateio salarial administrativos              21.664,06                 25.000,19                19.042,71  
Rateio custos fixos                4.510,39                   5.204,97                  3.964,64  
          

CUSTO TOTAL               39.064,15                 45.079,80                34.337,40  
CUSTO TOTAL GERAL        118.481,35        

CUSTO INDIVIDUALIZADO                       1,39                          0,32                     108,32  
Fonte: Adaptado pela autora. 

 

Na planilha acima temos os rateios dos custos fixos e da área administrativa 
sobre as áreas principais para prestação do serviço. 

 

 

 



 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

Quadro 8: Relação de clientes e serviços. 

EMPRESA Tot. NFs Nº. Lançam. Contábeis Empregados 

EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25849 125759 286 
EMPRESAS DE COMÉRCIO 2311 15211 31 

 28160 140970 317 
Fonte: Adaptado pela autora. 

 

Acima termos uma relação de todos os clientes do escritório e a quantidade de 
lançamentos contábil, fiscal e número de empregados que os clientes possuem, 
através dessas informações e com os custos é possível realizar o cálculo dos 
honorários. 

 

Quadro 9: Encargos sobre receita e margem de lucro. 

ENCARGOS S/RECEITA BRUTA 

Simples (DAS) 11,34% 

Total Encargos s/receita 

11,34% 

Margem Lucro 

35% 

Fonte: Adaptado pela autora. 

  

Na planilha acima está descriminado os percentuais de encargos sobre receita 
e margem de lucro desejada. 

 

 

Quadro 10: Comparativo de honorários. 

EMPRESA Custo DF Custo DC Custo DP C. Total Hon. Ideal Honorário Déficit Superávit 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 35.858,28 40.215,58 30.979,48 107.053,34 187.179,42 117.313,33 69.866,09 - 
COMÉRCIO 3.205,87 4.864,22 3.357,92 11.428,00 18.413,85 15.273,00 3.140,85 - 

 39.064,15 45.079,80 34.337,40 118.481,35 205.593,27 132.586,33 73.006,94 - 
Fonte: Adaptado pela autora. 

Acima temos os valores de honorários ideais estabelecidos por ramo de 
atividade, após o levantamento dos custos, encargos e margem de lucro desejada. 
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Quadro 11: Resultados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste estudo foi possível constatar que grande parte dos honorários dos 

clientes do escritório estudado estão bem defasado segundo os custos que a empresa 

tem para fornecer os serviços.  

Atualmente o método de precificação do preço de venda dos serviços contábeis 

na empresa estudada estão sofrendo um processo de retificação, pois foi analisado 

que estava sendo cobrado um valor menor praticado pelo mercado, até o presente 

momento a empresa utiliza o salário mínimo do ano vigente. 

O método atual desconsidera os custos se baseando pelo Salário Mínimo do ano 

vigente. O que acaba deixando os valores defasados do mercado e deixa-se de 

reconhecer os custos correntes para a prestação de serviços. 

Através das informações coletadas, foi possível precificar os honorários com 

base nos custos incorridos pela empresa e após a análise dos dados apresentados 

acima, pode-se verificar a importância do conhecimento dos custos dentro de uma 

organização, tanto para fins gerencias como para a formação do preço de venda. 

Conclui-se que a empresa analisada está perdendo um valor considerável em 

seus honorários por não utilizar os custos como base para precificação dos serviços. 

 

R$205.593,27 

R$132.586,33 
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