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Introdução: Um dos fatores de sucesso ou insucesso organizacional é saber colocar
preço em produtos e serviços. O estabelecimento da precificação é, além do ponto de
vista de custos, um importante composto de marketing das empresas. As panificadoras
apresentam processo de produção semelhante para a fabricação de pão, mas possuem
estruturas de custos diferenciadas em função do seu tamanho e quantidade produzida e
vendida. O controle de custos torna-se relevante devido ao fato de que alguns custos
podem ser identificados mediante controle. Existem diversos métodos de custeio
aplicados na apuração dos custos de fabricação de pão.  Objetivo: O objetivo geral o
trabalho é de verificar forma de custeio e precificação do pão de sal na Padaria Pão
Perfeito. Metodologia: A pesquisa se classifica quanto aos objetivos como
exploratória. Quanto a abordagem se classifica como quantitativa. O objeto de estudo é
o pão de sal (custo e preço) por meio de uma unidade de análise que serviu de base
para o Estudo de Caso que é a empresa Padaria Pão Perfeito, localizada em Ipatinga –
MG. Como procedimentos de pesquisas foram utilizados as seguintes técnicas: Análise
Bibliográfica foi utilizada para revisão teórica; Análise Documental foi utilizada para a
parte prática da pesquisa. Estudo de Caso foi utilizado para a parte prática da pesquisa.
 Resultados: A Padaria Pão Perfeito foi fundada em 6/5/1991. A empresa está
localizada no Centro de Ipatinga – MG. Por ser uma padaria acoplada com atividades
de confeitaria e lanchonete, os produtos vendidos no estabelecimento consistem em
pães em geral, bolos, roscas, salgados fritos e assados. Atualmente conta com a
colaboração de oito funcionários (um padeiro/confeiteiro, um caixa e seis balconistas).
Para a precificação do pão de Sal foi utilizado o Mark-up. O processo de fabricação do
pão de sal possui as matérias primas de farinha de trigo, reforçador, fermento, sal e
agua. A partir dos dados levantados na pesquisa foi calculado o custo unitário do Pão
de Sal Francês de R$ 0,13. Para a formação do preço de vendas o valor das despesas o
ICMS sobre as vendas foi de 1,25% devido a empresa possuir tributação simples
nacional e seu faturamento ser de até R$180.000,00 e a margem de lucro desejado no
pão francês é de 4%. Apurou-se um percentual de 44,14% de custos variáveis,
chegando ao total de 49,39% como custo total unitário em termos percentuais.
Aplicando o mark-up divisor de 51 e multiplicador  de 1,976, chegou-se ao preço de
venda de R$ 0,26. Conclusão: Ficou confirmado que a Padaria Pão Perfeito não tem
informação de custo suficiente para a formação do preço do pão de sal. A empresa
prática preço de mercado acima do preço calculado pelos custos do processo de
fabricação. Seu lucro estará acima do nível desejado de 4% ao ano.
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