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A 
formação do preço de vendas é uma das estratégias mais importantes para 
a empresa. Você irá saber quais os elementos que precisam ser analisados e 
contabilizados para a formação do preço das mercadorias vendidas para que

a empresa possa atingir os resultados previstos.

  Saber os elementos que deverão compor o preço de vendas
de um produto ou da prestação de um serviço.

  Analisar a fl utuação do mercado, ou seja, a demanda, a 
procura e a concorrência.
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Para começo 

de conversa...

Se você é o dono de uma empresa ou o responsável pela determinação do preço de 
venda, terá de fi car muito atento, já que a formação do preço de venda é um dos dados 
mais importantes para o resultado da sua empresa, pois naturalmente será o lucro que 
ela deseja obter.

Na maioria das pequenas e médias empresas, os problemas fi nanceiros, no

que diz respeito à margem de lucro, a fl uxo de caixa, etc. são os mesmos.

Portanto é necessário verifi car e analisar o seu ponto de equilíbrio.
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Conceito de 

mercadoria

Mercadoria é a coisa ou o objeto que a empresa adquire para revenda a fi m de atender 
aos seus objetivos comerciais.

As operações básicas com mercadorias são as seguintes:

  Compra – operação em que a empresa comercial adquire as mercadorias.

  Venda – operação de transferência das mercadorias para terceiros ou clientes.

  Transferência – ocorre quando há movimentação de mercadorias de um 
estabelecimento para outro.

  Consignação – ocorre quando há a remessa de mercadorias para outros 
empreendimentos para serem vendidas posteriormente.

A atividade principal de uma empresa comercial concentra-se em duas operações:
Compra e Venda.

Compras de 

mercadorias

Quando a empresa adquire mercadorias é feito um lançamento contábil, no qual 
debitamos a conta de mercadorias (ou compras) e creditamos a conta de Caixa ou
Banco conta Movimento (quando a compra foi à vista) ou creditamos a conta Duplicatas 
a pagar ou Fornecedor (se a compra foi a prazo).

Exemplifi cando: Suponhamos que a empresa × comprou uma mercadoria à vista no valor 
de R$ 8.000,00 e fez uma compra a prazo importando em R$ 5.000,00.

Vejamos, no exemplo abaixo, como serão os lançamentos:



Exemplo 1
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Importante

(Lembre que: D = conta devedora e C = conta credora)

COMPRAS À VISTA

D – MERCADORIAS / ou Compras
C – CAIXA (OU BCM)

Pagamento aquisição mercadoria à vista cf. NF. N.....8.000,00

COMPRAS A PRAZO

D – MERCADORIAS / ou Compras
C – DUPLICATA A PAGAR (OU FORNECEDOR)

Valor aquisição mercadoria a prazo cf. NF. Y ......5.000,00

Impostos recuperáveis 

e não recuperáveis que 

incidem nas compras

Q
uando a empresa compra mercadorias para revender ou matéria-prima 
para a fabricação de um produto, é comum o destaque do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e/ ou Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) nas notas fi scais. Estes impostos, dependendo da situação, 
QQ
poderão ser recuperáveis ou não.



Exemplo 2
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O imposto é denominado de recuperável, quando o seu valor pago em uma operação 
é compensado numa outra operação. Para tanto, ele precisará incidir na entrada da 
mercadoria ou da matéria-prima e também na saída da mercadoria ou do produto.

 Se o imposto não é recuperável, ele irá integrar o custo de aquisição.

ICMS sobre compras e vendas

O que é ICMS:

  ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

  É um imposto de competência estadual.

  Sua incidência é sobre a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços.

  É considerado um imposto por dentro, o que quer dizer que o seu valor está incluso 
no valor das mercadorias. Se comprarmos uma mercadoria no valor de R$ 100,00,
com ICMS incidente sobre a alíquota de 18%, isso signifi ca dizer que o custo da
mercadoria é de 82.00 e o ICMS é de 18,00. Nesse caso, o total da NF é de 100,00.

  É um imposto não cumulativo, o valor incidente em uma operação (compra) será
compensado do valor incidente sobre a operação subsequente (venda).

Importante 

ICMS – Este imposto está incluso no preço das mercadorias e serviços na
nota fi scal. A alíquota é variável. Mas, na maioria dos Estados, é de 18%.

Vamos supor que a empresa Sucesso tenha:

  Comprado mercadorias à vista no valor de R$ 100,00 à Cia. Norte,
conforme Nota Fiscal 001.

  ICMS incluso na NF de 18%.

  A Cia. Norte, quando recebeu 100,00 ref. a NF 001, repassou ao Governo
do Estado R$ 18,00 correspondente ao ICMS.
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  Sendo assim, a Cia. Norte pagou R$ 82,00 pelo lote de mercadorias e
R$ 18,00 de impostos.

Suponhamos agora:

  Venda do mesmo lote de mercadorias no valor de R$ 200,00 com ICMS 
incluso de 18%.

  A empresa Sucesso recebeu pela venda R$ 200,00 (Receita bruta de 
Vendas).

  R$ 200,00 – R$ 36,00  = R$ 164,00, que corresponde à Receita Líquida 
de Vendas).

  A empresa deveria recolher ao Governo do Estado R$ 36,00 

correspondente ao ICMS, mas como o imposto não é cumulativo, a
empresa irá compensar (ou abater ) os R$ 18,00 que pagou pelo mesmo
lote, quando comprou da Cia Norte.

  Sendo assim, a empresa Sucesso só recolherá ao governo apenas a
importância de R$ 18,00, ou seja, R$ 36,00 – R$ 18,00 = R$ 18,00.

Agora, vejamos mais um exemplo, desta vez fazendo a contabilização:

Exemplo 3

A empresa comprou uma mercadoria no valor de R$ 2.000,00 e será paga 
a importância de R$ 360,00, referente ao ICMS e, pela mercadoria livre do 
imposto, a importância correspondente a R$ 1.640,00.

Vamos fazer a contabilização:

A atual legislação permite as empresas contabilizarem separadamente o
ICMS do valor das mercadorias. Sendo assim, o valor das mercadorias
contabilizado como custo de compras, é o valor das mercadorias deduzidos
dos ICMS.



1Praticando...
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Como vimos, teremos: Custo da Compra ............1.640,00
ICMS................................ 360,00

Total da Nota Fiscal .........2.000,00

O ICMS, no valor de R$ 360,00, trata-se, na verdade, de um adiantamento do
ICMS que será devido (devolvido) quando as mercadorias forem vendidas. 
Ou seja, é um direito da empresa contra o Estado de compensá-lo com o
ICMS que incidirá na venda.

ICMS A RECUPERAR ou ICMS A RECOLHER é o nome dado à conta que
representa esse direito, portanto classifi cada no ativo

Lançamento: Diversos
Mercadorias ( ou compras) ............1.640,00
ICMS a recuperar ............................r 360,00

A Caixa ( ou BCM) .........................2.000,00

A empresa comprou mercadorias a prazo no valor de R$ 5.000,00

Dados: o ICMS é de 18%

Faça o lançamento correspondente a este fato.
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IPI

O IPI não está incluído no preço do produto. Ele é calculado por fora e acrescentado 
ao seu preço.

O IPI é recuperável quando a empresa é contribuinte do IPI (indústria ou que pode ser 
equiparada à indústria) e quando os produtos adquiridos se destinam à utilização no 
processo de fabricação.

Não atendendo às condições acima, o imposto não é recuperável, portanto fará parte 
do custo de aquisição (valor que será contabilizado como estoque).

Impostos recuperáveis 

e não recuperáveis que 
incidem nas compras

Quando uma empresa comercial adquire mercadorias para revenda, ou uma empresa 
industrial adquire matéria-prima para a fabricação de um determinado produto, é comum 
se destacar os valores correspondentes ao ICMS e/ou IPI. O ICMS e o IPI, dependendo 
da situação, poderão ser recuperáveis ou não.

- O que é ser recuperável, quando falamos em impostos?

É denominado imposto recuperável, quando o valor do mesmo que fora pago em uma 
operação (ex. compra) é compensado em outra operação (ex. venda). Mas, para tanto, 
o imposto deverá incidir tanto entrada da mercadoria ou matéria-prima, quanto na saída 
da mercadoria ou do produto.

Caso o imposto não seja recuperável, ele irá integrar o custo de aquisição.
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Se comprarmos uma mercadoria no valor de R$ 4.000,00, estaremos 
pagando de ICMS a importância de R$ 720,00 e pela mercadoria ( – ) o 
valor do ICMS, a importância de R$ 3.280,00.

Agora, vamos fazer o lançamento contábil:

 Levando em consideração o que foi apresentado, teremos:

  Custo da compra ............................. R$ 3.280,00

  ICMS .................................................R$ 720,00

  Total da nota fi scal ............................. R$ 4.000,00

Obs: O valor referente ao ICMS irá constituir um adiantamento do ICMS que
será devido quando as mercadorias forem vendidas. Como já visto, é um
direito que a empresa tem perante o Estado de compensá-lo com o ICMS
incidente na venda.

A conta que representa esse direito é ICMS A RECUPERAR, que será
classifi cado no ativo por se tratar de um direito.

Lançamento:

Diversos
Mercadorias ( ou compras ) ....................... 3.280,00

ICMS a recuperar .........................................r 720,00

A caixa ( ou Banco Conta Movimento ) ........ 4.000,00

No exemplo acima, o ICMS corresponde ao valor de R$ 720,00, o que
podemos dizer que se trata de um adiantamento do ICMS que será devido
quando as mercadorias forem vendidas. Ou seja, quando houver venda de
mercadorias, este valor será um direito da empresa contra o Estado, que 
terá de compensá-lo com o ICMS.

Exemplo 4

Importante

Nas empresas comerciais o ICMS é recuperável; o IPI, não.



Exemplo 5
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Empresa compra mercadorias no valor de R$ 10.000,00 a prazo com
destaque de ICMS e IPI.

Como se trata de uma empresa comercial, já sabemos que o ICMS é 
recuperável, e o IPI não é recuperável.

CÁLCULO DO ICMS

  Preço da Mercadoria ................................................................ 10.000,00

  ( × ) alíquota .................................................................................... 18%

  ( = ) ICMS ..................................................................................1.800,00

CÁLCULO DO IPI

  Preço da Mercadoria ................................................................ 10.000,00

  ( × ) Alíquota .................................................................................... 20%

  ( = ) IPI .......................................................................................2.000,00

CÁLCULO DO VALOR TOTAL DA NF

  Preço da Mercadoria ................................................................ 10.000,00

( incluso o ICMS)

  ( × ) IPI.......................................................................................2.000,00

  ( = ) Valor total pago ................................................................ 12.000,00

CÁLCULO DO VALOR A SER CONTABILIZADO EM ESTOQUE

  Valor da Nota Fiscal ................................................................. 12.000,00

  ( – ) ICMS destacado .................................................................1.800,00

(recuperável)

  ( = ) Custo de aquisição ........................................................... 10.200,00

Ou 

  Preço da Mercadoria ................................................................ 10.000,00



11

Contabilidade A14

  ( – )– ICMS ( é recuperável e está incluso) ..................................1.800,00 
(recuperável)

  ( + ) IPI não recuperável ........................................................2.000,00
(integra o custo)

  ( = ) Custo de aquisição........................................................... 10.200,00

Lançamento

Diversos

  Preço da Venda................................................................... 10.200,00

  ICMS a recuperar..................................................................r 1.800,00

  A Fornecedores ( duplicatas a pagar ) ................................... 11.800,00

D      FORNECEDOR      C

12.000,00

D     MERCADORIAS     C

10.200,00

D     ICMS A RECUPERAR     C

1.800,00

Observação

De acordo com Sergio de Ludicibus, Eliseu Martins e demais da Equipe de
professores da FEA/USP, sob a coordenação do primeiro, outros tributos 
pagos nas compras de mercadorias que são recuperáveis nas vendas (PIS,
Cofi ns e IPI em certas circunstâncias) têm a mesma forma de se contabilizar 
do ICMS. 



2

Responda aqui

Praticando...

12

Contabilidade A14

A Empresa adquiriu mercadorias no valor de R$ 20.000,00.

18% ICMS
20% IPI
Fazer:
Cálculo do ICMS
Cálculo do IPI
Cálculo do valor total da Nota Fiscal
Cálculo do valor a ser contabilizado em estoque
Lançamentos e Razonetes
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O que é preço de venda?

É o valor que deverá cobrir todos os custos diretos das mercadorias, produtos ou serviços, 
as despesas variáveis como impostos, comissões sobre vendas, entre outras, e as 
despesas fi xas como aluguéis, água, luz telefone, etc. e ainda sobrar um lucro líquido.

Para que os empresários possam estabelecer preços competitivos, a tarefa exige 
conhecimento dos elementos que compõem o preço de vendas.

Terá que defi nir e estruturar os custos e as despesas, já que estes são componentes 
importantes para que ele possa ter exatidão de quanto lucrou.

Quando a empresa não apura seus custos e despesas de maneira bem detalhada, os 
preços de venda a rigor serão obtidos sem planejamento, o que irá acarretar problemas 
fi nanceiros.

Uma prática desse tipo irá mascarar os custos e também os lucros da empresa, 
ocasionando:

  Preço de venda acima do real – o que irá inevitavelmente difi cultar as vendas.

  Difi culdade para estabelecer ações para diminuir os custos.

  Preço de venda abaixo do real – o que leva a empresa a ter um lucro menor.

O SEBRAE faz algumas recomendações quanto à formação de preço:

Preço de Venda ideal é aquele que cobre todos os custos e despesas e 
ainda sobra lucro líquido.

Preço de Venda ideal tem de ser competitivo, ser melhor que o preço da 
concorrência.

Ele também alerta sobre o que diz respeito a:

CUSTOS, DESPESAS E INVESTIMENTOS 

Custos – são os valores que são gastos de forma direta na aquisição,
elaboração de um produto ou na execução de serviços.

Despesas – são os valores que são gastos com a comercialização de
produtos, serviços e administração das transações empresariais.

Investimentos – são os valores aplicados na aquisição de bens utilizados 
nas atividades operacionais por vários períodos.
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Leitura complementar

TUTOMANIA. Disponível em: <http://tutomania.com.br/tutorial/calculo-do-preco-de-
venda>. Acesso em: 24 mar. 2009. 

Nesse site você irá encontrar informações complementares a respeito de cálculo e preço 
de venda que são importantes para ampliar o seu conhecimento.

Nesta aula, estudamos os elementos que compõem o preço de venda de um 
produto ou da prestação de um serviço, e vimos como analisar a fl utuação 
do mercado e a concorrência.

1. O que vem a ser um imposto recuperável?

2. Para as empresas comerciais, que imposto é recuperável?
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3. O que signifi ca ICMS e IPI?

4. A empresa ABC adquiriu um lote de mercadorias para revenda no valor 
de R$ 8.000,00.

18% ICMS
20% IPI
Pede-se:
Calcular o ICMS
Calcular o IPI
Calcular o valor total da Nota Fiscal
Calcular o valor a ser contabilizado em Estoque
Lançamentos e Razonetes
O que é preço de Venda?
Há relação entre custos, despesas e preço de venda? Se há, qual?



Anotações
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