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Resumo
As empresas modernas utilizam o fator preço como um dos componentes da

política de marketing, cuja função é servir aos interesses gerais da organização. As
organizações que atuam nos mercados globalizados têm uma busca incessante por melhorar
seus preços e conseqüentemente a sua competitividade. As decisões de preço dos produtos
e serviços oferecidos pelas empresas são decisões que os administradores tomam com o
objetivo de obter lucros e para que as empresas obtenham lucro as receitas devem superar
os custos totais dos produtos ou serviços. Conseqüentemente as apurações dos custos são
importantes para estabelecer os preços dos produtos. Não há, contudo, um modo único de
apuração de custo de um produto que seja universalmente relevante para todas as decisões
de preço. Poderíamos dizer que os problemas da formação dos preços estão ligados às
condições do mercado, aos custos, ao nível de atividade, a remuneração do capital investido
e nas exigências governamentais.
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1. Introdução

Preço: o que podemos  definir , ou chamar de preço?

Sardinha1 ao definir escambo, nos remete a conceituação histórica de preço das

primeiras sociedades, onde “Preço é a expressão do valor de troca que se oferece por

alguma coisa que satisfaça uma dada necessidade ou desejo.” Os consumidores modernos,

por outro lado, desejam além dos produtos básicos, àqueles que lhes traga status, conforto,

proporcione prazer e até os que possam diferenciá-los.

Assim segundo Sardinha2 “Preço pode ser definido como a quantidade de dinheiro

que o consumidor desembolsa para adquirir um determinado produto  e que a empresa

recebe pela cessão do mesmo”.  Nos parece que esta definição é a que melhor se adequa aos

tempos atuais.

Possivelmente as empresas não poderão sobreviver se nos seus objetivos de longo

prazo, vierem a praticar preços que não cubram os seus custos e permita uma margem

razoável de lucro.

Existem muitos fatores que são críticos para o sucesso da firma, sejam eles de

curto ou longo prazo, alguns destes fatores são mais suscetíveis de controle do que outros.

Os gestores tendem a dar grande importância ao controle dos custos, por serem eles mais

facilmente controláveis. A partir de uma certa estrutura de custos, as mudanças verificadas

no preço podem afetar as vendas e o nível de lucro desejado, uma boa gestão dos preços

pode melhorar os lucros. Ao estabelecer uma política ou estratégia de preço que leve em

conta os efeitos na demanda e no mercado, decorrentes das mudanças nos preços dos

produtos, planejando assim um nível operacional  adequado, os gestores poderão produzir o

lucro desejado pela empresa.

1.1 Pressuposto Básico do Artigo

O objetivo deste artigo é demonstrar quais são as abordagens teóricas utilizadas na

precificação dos produtos, sejam elas baseadas nos custos ou nos objetivos mercadológicos,

que melhor se adaptam às situações vivenciadas pelas empresas.

                                                          
1 SARDINHA, J. C. – Formação de Preço: A Arte do Negócio – São Paulo : Makron Books, 1995.
2 Idem, ibidem.
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2 – Natureza do Problema de Preço

Preço é o montante dispendido pelos consumidores para a satisfação de seus

desejos e necessidades, e também a remuneração que os produtores obterão  pelos seus

produtos.

Poderíamos dizer que os problemas da formação dos preços estão ligados às

condições do mercado, aos custos, ao nível de atividade, a remuneração do capital investido

e às exigências governamentais.

Aparentemente o problema do preço parece ser relativamente fácil de resolver, já

que é suficiente adicionar, uma certa percentagem de lucro sobre os custos. Na verdade não

basta à empresa simplesmente definir o quanto ela deseja obter de lucro e adicionar aos

custos para que a sua sobrevivência esteja assegurada.

No curto prazo o que determinará se a empresa produzirá lucro ou prejuízo em

cada unidade vendida será a estrutura de custo do produto. Os lucros podem ser afetados

também pelas mudanças na demanda dos consumidores e no meio ambiente. As políticas

econômicas competitivas que afetam o nível de demanda são freqüentemente mais

significativas para as decisões de preço, do que o custo unitário da empresa.

Assim como os custos possuem diferentes critérios de mensuração, também existe

o mercado que apresenta circunstâncias que requerem diferentes políticas de preços.

É esta a razão pela qual muitos estudiosos da área consideram:

A decisão de preço uma ARTE....., pois as informações disponíveis não são

precisas; havendo necessidade de considerações subjetivas, como: o “valor

percebido” pelo cliente, reações de concorrentes etc.3 (apud Sardinha : 1995)

O preço é apenas uma das alternativas para influenciar a demanda, o aumento das

vendas pode ser conseguido com publicidade, melhora na embalagem do produto,

aperfeiçoando e aumentando a força de vendas, ou até mesmo reduzindo os preços.

Segundo Figueiredo & Caggiano4 “Pode-se mesmo dizer que a análise dos

problemas de preço concentra-se somente nos fatores que podem influenciar o nível de

                                                          
3 DECOSTER, D.T. e E.L. SCHAFER – Management Accounting: A Decision Emphasis.

Wiley/Hamilton, 1976.   
4 FIGUEIREDO, S. & CAGGIANO, P. C. – Controladoria : Teoria e Prática – São Paulo : Atlas,

1997.
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vendas”. Claro que esses fatores não se limitam aos problemas de marketing ou

governamentais, mas também à estrutura de custos etc.

Segundo Horngren, Foster & Datar5  há três influências principais sobre as

decisões de preço: clientes, concorrentes e custos. Essas influências estão intimamente

ligadas às decisões de preço baseadas no mercado e no custo.

Todas as influências, reflexos e considerações a serem relevadas no momento da

formação do preço, estão melhor visualizadas na reprodução gráfica a seguir:

Figura 1 – Tentativa de Representação do Problema de Formação de Preço

Fonte: SARDINHA, José Carlos – Formação de Preço: A Arte do Negócio – São Paulo : Makron

Books, 1995.

                                                          
5 HORNGREN, C. T., FOSTER, G., DATAR, S. M. - Contabilidade de Custos - Tradução de José

Luiz Paravato - 9. ed. Rio de Janeiro : LTC Editora, 2000.
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2.2 – Teorias de Preço

Figueiredo & Caggiano (1997) afirmam que duas influências distintas se

sobressaem nas diversas teorias de preço.

Primeiro a teoria econômica clássica que se preocupa em estabelecer linhas

mestras para se encontrar o melhor preço ou preço ótimo. A segunda deriva da tradição do

conservadorismo de que os gestores devem levar em conta os custos, com o objetivo de

estabelecerem um ponto mínimo a partir do qual se formaria o preço.

Os homens de negócios e os contadores estão preocupados em estabelecer preços

que cubram os custos e que ofereça um nível razoável de retorno do investimento, do que

em obter o preço ótimo, contrastando com a teoria clássica dos economistas e considerando

que o preço é uma parte integrante dos planos de longo prazo traçados pela empresa.

2.2.1 – Teoria de Preço  na Visão Econômica

Provavelmente a máxima em negócios é dizer que “o objetivo da empresa é

maximizar o lucro”. Essa frase foi cunhada, com uma abordagem econômica e assume o

objetivo de maximização do lucro, pressupondo o correto equilíbrio entre as funções de

oferta e demanda.  A função demanda  se refere ao relacionamento de quantidades de

produtos que os consumidores pretendem adquirir a diferentes preços; enquanto que a

função de oferta relaciona a quantidade de produtos que a empresa deseja comercializar a

preços diferentes. Quando o preço demandado for igual ao ofertado, então teremos a

situação de equilíbrio no preço de mercado.

A política de preço baseada nesta teoria está de acordo com a filosofia clássica do

capitalismo, onde o objetivo de um empreendimento é maximizar o retorno do capital. A

teoria clássica impõe condições bastante exatas para maximizar o lucro e atingir o preço

ótimo, a questão reside nas dificuldades em se obter essas condições.

Segundo Atkin6 (Apud Sardinha : 1995), essa abordagem é difícil de aplicar na

prática, por causa das suposições implícitas ao modelo teórico, inapropriadas à vida real.

                                                          
6 ATKIN, B. editado por Pocock, M.A. e A. H. Taylor, Financial Planning and Control, Pricing

Policy, 2.ed., Gower, 1988, p. 58.
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•  As empresas raramente possuem ou conseguem dados empíricos

necessários à construção da curva de demanda, além de, freqüentemente, não

serem capazes de distinguir custos a fim de construir uma curva de custos.

•  Os objetivos que os executivos estabelecem para as empresas não são de

maximização do lucro, devido às limitações às quais, tanto empresa como

administradores, estão sujeitos. Normalmente são objetivos estabelecidos com o

intuito de sobrevivência a longo prazo.

•  Os agentes de mercado  não praticam as características assumidas em

competição perfeita e o comportamento do consumidor não é racional, como diz a

teoria.

As limitações práticas inerentes à teoria econômica na decisão de preço forçaram o

mercado a procurar outras técnicas. A abordagem orientada ao custo do produto é um dos

métodos mais comumente utilizados hoje em dia para estabelecer os preços dos produtos.

2.2.2 - Teorias de Preço Baseadas no Custo

Essa abordagem define o preço de venda com base no custo do produto e em uma

margem de lucro, que deverá cobrir todas as despesas ainda não incluídas nos custos do

produto, além de permitir um retorno razoável aos investidores. Há tempos, os gestores

responsáveis pela decisão de qual preço deve ser atribuído ao produto, concordam que para

estabelecer uma política de preço razoável devem considerar os custos como um dos

principais fatores.

A teoria de preço baseada no custo se preocupa com os dois elementos básicos do

preço. O primeiro são os custos relevantes que devem fazer parte do preço e o segundo é a

margem a ser adicionada para se alcançar o preço.

Normalmente, a importância dos custos da empresa situa-se entre dois extremos,

quando a empresa possue um contrato baseado no seu custo mais determinada margem, o

custo é muito importante na decisão de preço do contrato, por outro lado, se estivermos

tratando de uma venda em liquidação, o custo deixa de ser importante porque o preço não

está relacionado com seus custos.

Segundo Figueiredo & Caggiano (1997) as teorias de preço baseadas no custo

refletem a interação entre a oferta e a procura, mas, diferentemente das teorias econômicas,

o fazem de modo a refletir as realidades comportamentais.
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3 - Formação do Preço de Venda

Quais são os procedimentos adequados a serem observados para formação do

preço de venda?   Segundo Horngren, Foster e Datar (2000)  O ponto de partida das

decisões de preço pode basear-se no:

1 – Mercado

2 – Custo (também chamado custo + margem)

O sistema de fixação de preço baseado no mercado começa com a seguinte

pergunta: Sabendo o que os nossos clientes desejam e como os nossos concorrentes

reagirão, qual o preço que devemos estabelecer?

O método de fixação do preço baseado no custo começa com a seguinte indagação:

Quanto nos custa fabricar este produto e, assim, qual o preço que devemos cobrar, para

recuperar os custos e obter o lucro desejado?

Ambas as hipóteses levam em conta clientes, concorrentes e custos. Apenas os

pontos de partida são diferentes.

Já Figueiredo (1997) diz que, “Quando o preço do produto é determinado pelo

mercado, de modo que a empresa tenha que se adaptar aos níveis correntes, o problema

principal é quanto produzir...nestas situações”, continua ela, “o volume a ser produzido é

determinado pelo custo e o lucro planejado de conformidade com essas condições”.

3.1 - Métodos de Formação de Preços

As metodologias existentes que as empresas mais comumente lançam mão na hora

de formar seus preços são:

•  Método baseado no custo da mercadoria;

•  Método baseado nas decisões das empresas concorrentes;

•  Método baseado nas características do mercado; e

•  Método misto.

3.1.1 – Método Baseado no Custo da Mercadoria

O método baseado no custo da mercadoria é o mais usual na prática dos negócios e

se a base for o seu custo total, então a margem adicionada deve ser suficiente para cobrir os
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lucros esperados pela empresa. Se a base for formada por custos variáveis, a margem

adicionada deve ser suficiente para cobrir os custos fixos, além do lucro almejado.

Esse processo de adicionar um margem fixa a um determinado custo-base é

conhecido pela expressão mark-up, sendo muito utilizado no comércio atacadista e

varejista. O processo é bastante simples, mas pode levar a administração a tomar decisões

não condizentes com a realidade dos negócios.

3.1.1.1 - Formação do Mark-Up

Mark-up é um índice aplicado sobre o custo de um bem ou serviço para a

formação do preço de venda (Santos : 1995). A finalidade de tal índice é o de cobrir os

impostos sobre as vendas, as taxas incidentes sobre as vendas, as despesas administrativas

fixas, as despesas de vendas fixas, os custos indiretos de fabricação fixos e o lucro.

Resumidamente diríamos que tudo isso está inserido na fórmula básica do preço de venda

pela metodologia do custeio pleno PV = Lucro + Custos.

Para entendermos o funcionamento do mark-up, que pode ter duas formas de

cálculo, conhecidas como: o mark-up divisor ou MKD e o mark-up multiplicador ou MKM,

desenvolveremos uma exemplificação hipotética.

Um produto para ser fabricado utiliza os seguintes valores de:

•  Matéria-prima $ 700,00

•  Outros custos indiretos variáveis $ 300,00    $ 1.000,00

As taxas utilizadas para a formação do mark-up serão:

•  Impostos e taxas sobre as vendas  (ITV)7

ICMS  (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) 18,00%

PIS  (Programa de Integração Social) 0,65%

Cofins  (Contribuição à Instituição Social) 2,00%

Comissões sobre vendas    2,60%

Total  ( Impostos e Taxas s/ Vendas ) 23,25%

                                                          
7 ITV – São todos os impostos e taxas que incidem sobre a venda dos produtos e que comporão o
preço de venda final.
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•  Margem de contribuição

Despesas de Administração Fixas 2,00%

Despesas de Vendas Fixas 5,00%

Custos Indiretos de Fabricação Fixos 5,00%

Lucro 15,00%

Total Margem de Contribuição 27,00%

Vamos utilizar as informações acima para encontrarmos o preço de venda, tanto

pelo mark-up divisor, quanto pelo mark-up multiplicador, e para isso precisamos primeiro

identificar os valores de mark-up, então a solução seria:

Mark-up divisor:  PV (100,00%) - ITV (23,25%) - MC (27,00%) = 49,75%

Mark-up multiplicador: PV (100,00%) ÷    mark-up divisor   49,75% = 2,01

O preço de venda com base nestes mark-ups seria:

Pelo mark-up multiplicador:

Custo Total = $ 1.000,00  ×     MKM   2,01 = Preço de venda a vista $ 2.010,00

Pelo mark-up divisor:

Custo Total = $ 1.000,00  ÷    MKD  49,75% = Preço de venda a vista  $ 2.010,00

3.1.2 – Método Baseado nas Decisões das Empresas Concorrentes

Segundo Santos (1995) este método pode ser desdobrado em outros quatro, sendo

que qualquer que seja o método utilizado para determinar o preço, deve existir uma

comparação com os preços dos concorrentes. Os métodos que derivam do baseado na

concorrência são:

•  Método do preço corrente;

•  Método de imitação de preços;

•  Método de preços agressivos;
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•  Método de preços promocionais.

3.1.2.1 – Método do Preço Corrente

São adotados nos casos em que os produtos são vendidos a um mesmo preço por

todos os concorrentes. Os fatores que podem influenciar essa homogeneidade nos preços

podem advir de questões de costume (preço tradicional) ou das características econômicas

do ramo em que a empresa atua (oligopólio, convênio de preços etc.).

Normalmente a utilização deste método é decorrente de uma situação onde a

empresa é forçada a aceitar um preço existente ou que de forma isolada ela não tenha poder

para alterar ou combater.

3.1.2.2 – Método de Imitação de Preços

Este método refere-se a pratica utiliza dos mesmos preços adotados por uma

empresa concorrente selecionada no mercado, também utilizado em razão da falta de

conhecimento técnico para a determinação do valor do preço ou em decorrência do custo da

informação.

3.1.2.3 – Método de Preços Agressivos

É um método utilizado quando empresas concorrentes estabelecem uma tendência

de redução drástica de preços, atingindo muitas vezes, níveis economicamente abaixo do

custo das mercadorias.

Este método chegou a ser conhecido pela expressão "concorrência suicida" , tendo

sido utilizado com freqüência por estradas de ferro americanas, atingindo níveis de preços

economicamente irracionais. A guerra de preços atingiu de tal forma as estradas de ferro

que o governo americano criou uma lei proibindo práticas predatórias.

Esta política de redução drástica de preços, com objetivos de levar seus

concorrentes à ruína, configura a situação conhecida como dumping.

3.1.2.4 – Método de Preços Promocionais

Método que tem como característica a situação em que as empresas oferecem

certas mercadorias a preços tentadores com o intuito de atrair o público para o local de
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venda (caso típico de supermercados), intensificando o tráfego de clientes potenciais e

estimulando as vendas de outros produtos com preços normais.

3.1.3 – Método Baseado nas Características do Mercado

Baseia-se no profundo conhecimento que a empresa possui do mercado. Permite

ao administrador decidir se venderá seu produto a um preço mais elevado, atraindo classes

sociais com renda per capita alta, ou a um preço popular atraindo a atenção de camadas

mais pobres da população.

3.1.4 – Método Misto

Este método deve observar a combinação dos seguintes fatores:

•  Custos envolvidos;

•  Decisões de concorrência; e

•  Características do mercado.

Ao estabelecer preços com esta combinação, a empresa estará evitando sérios erros

que poderiam ser cometidos ao formular seus preços.

3.2 – Métodos de Formação de Preços com Base nos Custos

Segundo Backer & Jacobsen8, citado por Santos (1995) Os preços podem ser

formados em função dos seguintes métodos:

•  Método do preço com base no custo pleno;

•  Método do preço com base no custo de transformação;

•  Método do preço com base no custo marginal; e

•  Método do preço com base no custo-padrão.

                                                          
8  BACKER, N., JACOBSEN, L. E. - Contabilidade de Custos. São Paulo : McGraw-Hill do Brasil,

1977. V.2.
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3.2.1 – Método do Preço com Base no Custo Pleno

Preços estabelecidos com base em custos plenos são aqueles equivalentes ao custo

total da produção, acrescido de despesas de vendas, de administração e de uma margem de

lucro desejada.  Podem ser utilizados tanto os custos reais como os custos-padrão, desde

que ajustados às tendências esperadas dos custos.

Custos plenos são apurados pelo método de custeamento por absorção. A principal

vantagem do custo pleno é que ele assegura a recuperação total dos custos, juntamente com

uma margem de lucro planejada. Para calcular o preço de venda utilizando esse método,

basta simplesmente adicionar a margem de lucro desejada sobre o custo total. Este método

aparenta ser um dos mais fáceis, pois ignora completamente as considerações em relação à

demanda.

Só não podemos nos esquecer dos problemas existentes no cálculo do custo total,

pode-se assumir que calcular o custo variável não apresenta sérias dificuldades, entretanto

identificar os custos fixos com as unidades de produção é um dos problemas mais

complexos que iremos nos deparar ao formularmos o preço de venda por este método.

3.2.1.1 – Limitações do Método do Preço com Base no Custo Pleno

a) Não considera a elasticidade da procura;

b) Por depender prontamente dos custos, dificilmente poderá ser realista para a maioria

dos negócios;

c) Não considera às condições de mercado;

d) Não leva em conta os preços dos concorrentes;

e) Não faz distinção entre custos fixos e variáveis;

f) Aplica aos custos dos produtos uma porcentagem uniforme, como previsão de lucros.

Estas limitações podem fazer com que as empresas presumam que estejam

desempenhando com a máxima eficiência as suas funções, resultando na perpetuação das

ineficiências existentes e incorporando-as à estrutura de preços.

Com relação aos custos indiretos, a falta de identificação clara de um centro de

custo apropriado para alocar tais despesas, traz um problema critico para a determinação do

preço de venda principalmente para empresas com multiprodutos, já que não há

flexibilidade na transferência dos custos fixos de um produto para outro, não permitindo

assim que se possa incentivar as vendas de um determinado produto alterando o seu preço.
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Mesmo com os problemas apresentados anteriormente, as pesquisas indicam ser

este um dos métodos mais utilizados pelos administradores ou gestores na formulação do

preço de venda. Entre as vantagens mencionadas da inclusão dos custos fixos na formação

dos preços, são citadas as seguintes:

1. Recuperação do custo pleno do produto: Nas decisões de longo prazo, os custos

plenos informam aos administradores os custos líquidos mínimos que eles precisam

recuperar para permanecer no negócio;

2. Estabilidade de preço: Os administradores acreditam que a fórmula de custo pleno nas

decisões de preço promove a estabilidade, porque limita a capacidade dos

administradores de cortá-los. Eles preferem a estabilidade porque facilita o

planejamento;

3. Simplicidade: Para a determinação do preço com o uso desta fórmula, não é necessária

a análise detalhada do comportamento dos custos de cada produto e suas componentes

fixas e variáveis.

3.2.2 – Método do Preço com Base no Custo de Transformação

O método do preço baseado no custo de transformação leva em conta somente o

custo incorrido pela empresa na conversão do material direto em produto em processo e

produto acabado. O objetivo deste método é estabelecer uma política de preço que esteja

relacionada com o custo dispendido para converter a matéria prima em produto vendável. O

método do preço baseado no custo de transformação, exclui o material direto e pode ser

calculado facilmente.

Quando a demanda por um determinado produto é grande ou limitada, a utilização

do método baseado no custo de transformação, permite a empresa direcionar os esforços

para qual produto ela deseja fabricar. Por essa razão ele é considerado um método útil na

formulação do preço de venda.

3.2.3 – Método do Preço com Base no Custo Marginal ou Custo Variável

Os custos marginais podem ser relacionados diretamente ao que é produzido e

vendido. São custos que deixariam de existir se o produto fosse eliminado. Sob a ótica da

formação de preços, a diferença entre o custo marginal e o custo pleno está no conceito de

recuperação dos custos. Com base no custo pleno, o pressuposto básico é que  os preços



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 14 / 16 -

cubram todos os custos, inclusive os custos fixos. Enquanto que para o custeio marginal

qualquer contribuição aos custos é melhor do que nenhuma.

Embora existam vantagens na utilização dos custos marginais como guia para a

formação dos preços e como sinalizador precioso dos efeitos das mudanças dos custos e

preços sobre os lucros, não se deve utilizar esta técnica indiscriminadamente no longo

prazo, com riscos na recuperação dos custos totais da empresa, sem considerar que a prática

de preços a baixo nível por um longo período pode tornar-se de difícil recuperação.

Entretanto ninguém põem em dúvida a utilidade do método do custo marginal ou

variável para decisões de curto prazo e como instrumento para a evidenciação do limite

inferior para uma decisão de preço.

3.2.4 – Método do preço com base no custo-padrão

O método do preço de venda baseado no custo-padrão, fornece aos responsáveis

pela formação de preço, uma grande flexibilidade na tomada de decisão, principalmente, no

que concerne à manutenção da margem de lucro desejada. No entanto, é essencial que o

departamento de vendas forneça dados atualizados e com agilidade aos interessados para

certificarem-se de que o resultado traçado está dentro dos limites fixados pelo padrão.

A agilidade na informação permitirá aos responsáveis corrigirem os desvios, no

sentido de custo ou de produto, entre o custo-padrão e o custo real. As informações sobre os

componentes do custo têm que ser as mais atualizadas possíveis.

Os tipos de empresas que costumam utilizar-se desse método são aquelas que

fazem cotações e procuram ajustar seus custos-padrão de forma pormenorizada

aproximando-se o máximo possível dos custos reais.

4 - Formação Prática dos Preços de Venda

O problema da formação dos preços está ligado às condições de mercado, às

exigências governamentais, aos custos, ao nível de atividade, aos objetivos da empresa e à

remuneração do capital investido.

Segundo Sardinha (1995) o cálculo do preço de venda deve levar a um valor que:

♦  Traga à empresa a maximização dos lucros;

♦  Seja possível manter a qualidade, atender aos anseios do mercado àquele preço

determinado;
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♦  Melhor aproveite os níveis de produção etc.

Condições que devem ser observadas na formação do preço de venda segundo

Sardinha (1995):

♦  Forma-se um preço-base;

♦  Critica-se o preço-base à luz das características existentes do mercado, como preço

dos concorrentes, volume de vendas, prazo, condições de entrega, qualidade,

aspectos promocionais etc.;

♦  Testa-se o preço às condições do mercado, levando-se em consideração as relações

custo/volume/lucro e demais aspectos econômicos e financeiros da empresa;

♦  Fixa-se o preço mais apropriado com condições diferenciadas para atender:

- volumes diferentes;

- prazos diferentes de financiamento de vendas;

- descontos para prazos mais curtos; e

- comissões sobre vendas para cada condição.

5. Considerações Finais

As decisões de preço são fundamentais para que o estabelecimento do processo de

planejamento atinja os objetivos traçados pela empresa. Vimos que diversos aspectos

devem ser considerados, desde a natureza dos produtos até o posicionamento perante o

mercado, como fatores preponderantes nas decisões de formação do preço de venda. As

políticas de preço devem ser traçadas em consonância com os objetivos da empresa sejam

eles de curto ou longo prazo.

Verificamos que o preço de venda com base no custeio pleno é um dos mais

adotados pelas empresas, pela sua facilidade de cálculo e como método adequado para

períodos de longo prazo. Desde que a empresa atue no mercado como formadora de preços,

ou em decorrência de mercados oligopolizados, não vemos muitos problemas na adoção

deste método.

O método do preço de venda baseado no custeio marginal ou variável, têm a sua

utilidade quando os cenários são de curto prazo, ou como contribuidor para pagamento dos

custos fixos em situações em que estes não se alteram, não importando a quantidade

produzida. Lembrando que a sua perpetuidade como método de preço, poderia levar a
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empresa à falência, já que provavelmente os custos não estariam sendo totalmente cobertos

e não estaria proporcionando um mínimo razoável de retorno aos investidores.

Em cenários de alta competitividade, onde os preços são estabelecidos pelos

consumidores. As empresas devem conhecer a estrutura de custo do produto, as políticas

governamentais, o comportamento de seus concorrentes, além dos objetivos a serem

atingidos, sejam eles de curto ou longo prazo. O domínio dessas variáveis auxiliará na

obtenção de um preço suficiente para cobrir seus custos e manter a margem de

lucratividade.

Os chamados preços de mercado requerem amplo domínio por parte da empresa,

tanto dos seus custos como do cenário macroeconômico e das suas estratégias de

marketing, para que ela se mantenha competitiva.

Enfim, o que vimos é que não existe o método perfeito para a formação do preço

de venda, e sim que os gestores de preços devem dominar as várias técnicas e metodologias

de formação de preço, levando em consideração os custos, os objetivos da empresa, as

influências governamentais, os concorrentes e tendo discernimento para adotar a que

melhor se adapta àquela situação apresentada.
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