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Resumo 
 
O trabalho apresenta um caso de aplicação em uma empresa multinacional que, entre outras 
atividades, fabrica sistemas de controle ambiental de grande porte, os quais são aplicados 
em sistemas de  geração de energia altamente poluentes como, por exemplo, caldeiras.  
Além disso realiza uma rápida revisão teórica de formação de preços e compara com os 
procedimentos adotados pela empresa estudada. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Serão tratados, neste trabalho, assuntos referentes à formação de preços em orçamentos de 
sistemas de controle ambiental que envolvem, além dos equipamentos, os projetos, 
acessórios e serviços de implantação. Este tema é de grande importância para empresas de 
todos os portes pois, em uma economia globalizada como a dos dias atuais, e com a 
competitividade cada vez mais acirrada, a cada dia que passa, a formação do preço em um 
orçamento está se tornando uma ferramenta muito importante para o sucesso econômico e 
financeiro da empresa. 
Também serão expostas algumas teorias de diferentes autores sobre a formação de preços, 
além de um caso prático de uma empresa multinacional. 
Pretende-se, também, comparar os procedimentos para formação de preços adotados na 
prática com aqueles difundidos na teoria de elaboração dos preços.  
 
 
 
2. PREÇOS E SUA FORMAÇÃO 
 
Serão apresentadas, a seguir, algumas definições de preços e sua formação.  
 
 
 
Preços 

 
Sardinha apud Pereira (2000) define preço como sendo a quantidade de dinheiro que o 
consumidor desembolsa para adquirir um produto e que a empresa recebe em troca da 
cessão do mesmo e complementa: “Preço é a expressão do valor de troca que se oferece 
por alguma coisa que satisfaça uma dada necessidade ou desejo”. 



  

O Preço Justo, de acordo com Bernardi (1998), é o valor que se paga para se obter um bem 
ou serviço em função de suas características, qualidade e a percepção do mercado do que 
seja um preço justo. 
Na visão de Marn e Rosiello citado por Dal Piero (1999), na qual fazem uma analogia de 
preço correto com lucro máximo, o modo mais rápido e eficiente de uma empresa conseguir 
seu lucro máximo consiste em estabelecer o preço correto. Atingir o preço correto é uma das 
mais fundamentais e importantes funções da administração.  

 
A Formação de preços 

 
Segundo a teoria microeconômica, a formação dos preços de venda de um produto segue o 
sistema "cost-plus", ou seja, aos custos é adicionada uma margem de lucro desejada pela 
empresa ("mark-up"). A determinação desta margem de lucro depende da estrutura de 
mercado na qual está inserida a empresa produtora. 
 
A visão de Bernardi  

 
Bernardi(1998) considera o assunto sob o ponto de vista de “Política de Preços”. Segundo o 
autor, a política de preços tem três caminhos possíveis de serem seguidos. O primeiro trata 
da política de preços em função dos objetivos. Neste, a empresa precisa  determinar antes 
os seus objetivos para que depois possa determinar os seus preços. Esses objetivos podem 
ser: 

- Penetração no mercado; 
- Aumento de participação: 
- Preço de exclusividade(skimming); 
- Recuperação do caixa; 
- Maximização dos resultados; 
- Promoção de produto/serviço específico; 
- Preço / Qualidade; 
- Preço / Oportunidade. 
 

O segundo caminho que pode ser seguido, segundo Bernardi, é a política de preços em 
função da demanda. Neste processo há o objetivo denominado “Descriminação de preço”, o 
qual compreende na venda de produtos, mercadorias e serviços específicos por preços 
diferenciados, tendo como base, cliente, época, local e momento. 
O terceiro caminho que pode ser seguido é a política de preços em função da concorrência. 
Neste, a empresa determina os seus preços em função do mercado, o qual ela atua. Os 
seguintes preços podem ser praticados: 

- Preço médio praticado; 
- Preços mais altos ou mais baixos em determinados patamares; 
- Preço competitivo elaborado de fora para dentro da organização.  

Sobre a abertura de mercado e a competitividade, o autor comenta: 
 

 “Com a abertura de mercado no Brasil e o acirramento da concorrência interna e 
internacional, os preços tornam-se vitais à competitividade e a sobrevivência das empresas, 
uma vez que num modelo de mercado aberto, o preço passa a ser efetivamente um regulador 
entre a oferta e a procura, além do fato de crescer o poder de barganha do mercado. (...)’ 
‘métodos de formação de preços baseados nos custos e despesas tem que ser 
cuidadosamente reavaliados e repensados, pois o mercado é cada vez mais exigente e busca 
o CUSTO MAIS ECONÔMICO; quer dizer, qualidade, serviços, atendimento, soluções, tudo a 
um PRECO JUSTO E COMPETITIVO.” (Bernardi,Luis Antônio , 1998) 



  

 
  Segundo o autor, o processo de formação que tem por base os custos, é prático e 
simples, porém não leva em conta todos os aspectos que deveria.  
 
“De maneira simples, a formulação de preços baseados nos custos é a mera resultante da 
aplicação de um índice..., conhecido como mark-up...” 
 
Onde, mark-up,  pode então ser definido como um índice ou um percentual que irá adicionar-
se aos custos e despesas, o que não significa que não deva ser aplicado linearmente a todos 
os bens e serviços.” 
 
A visão de Cogan 
 
Cogan (1999), trata o assunto como ”Estratégia de Formação de Preços”. Este tema é ainda 
subdividido em Estratégias de Preços Distintos, Estratégias de Preços Competitivos, 
Estratégia de Precificacao por Linhas de Produtos e Estratégias de Preços Imagem e 
Psicológica. 
Estratégia de Preços Distintos consiste na prática de diferentes preços à diferentes 
compradores. As seguintes definições são usadas na aplicação desta estratégia de formação 
de preços: 

- Desconto em um segundo mercado; 
- Desnatação; 
- Desconto periódico e randômico. 
 

Estratégia de Preços Competitivos, as seguintes definições são usadas na aplicação desta 
estratégia de formação de preços: 

- Igualando a estratégia da competição; 
- Cotar por baixo do preço da competição; 
- Líderes de preços e seguidores; 
- Preço de penetração; 
- Preço predatório; 
- Preço inflacionário 
 

Estratégia de Precificacao por Linhas de Produtos consiste na obtenção do máximo lucro 
para todos os produtos da linha e não apenas para um único produto. As seguintes 
definições são usadas na aplicação desta estratégia de formação de preços: 

- Preço cativo; 
- Preço isca e Preço do líder; 
- Preço pacote e Múltiplas-Unidades de preço. 

 
segundo o autor, na dinâmica da economia atual, a formação de preços baseado nos custos é 
muito difícil de resistir, sendo que o método de formação de preços baseados no mercado 
seria o mais adequado. A seguir segue um trecho de Cogan (1999): 
 
“..., os preços historicamente foram formados adicionando-se o lucro aos custos, ou como 
atual paradigma num mundo que cada vez mais caminha para uma competição perfeita, o 
preço é determinado pelo mercado”. Cogan (1999) 
 
 
 
 



  

A visão de Marn & Rosiello 
 
De acordo com os autores, "o modo mais rápido e eficiente de uma empresa conseguir seu 
lucro máximo consiste em estabelecer o preço correto”.Segundo os mesmos, "atingir o 
preço correto é uma das mais fundamentais e importantes funções da administração; (...)" 
Marn e Rosiello apud Dal Piero (1999). 
Segundo os autores, o problema do apreçamento raramente será um fenômeno simples e 
isolado, mas usualmente será diverso, intrincado e ligado a vários aspectos de uma 
empresa. Este problema pode ser dividido em três partes: 

• Oferta e demanda da indústria: este ponto destaca os efeitos das leis básicas da 
economia sobre os negócios.  

• Estratégia de mercado do produto: a questão central aqui é como os clientes 
percebem os benefícios dos produtos e serviços associados entre os fornecedores 
disponíveis; 

• Transações: neste tópico a questão crítica é qual o preço exato a ser cobrado em 
cada transação, ou seja, como usar a estrutura disponível de descontos, 
abatimentos, incentivos e bônus a fim de maximizar o desempenho dos preços dos 
produtos; 

Os autores esclarecem que o objetivo do gerenciamento do preço consiste em atingir-se o 
melhor preço percebido líquido para cada ordem ou transação. Afirmam que: negligência da 
alta administração; o alto volume e complexidade das transações e os déficits nas 
demonstrações gerenciais contribuem para oportunidades de apreçamento perdidas.  
Os autores afirmam que os sistemas de informações gerenciais freqüentemente não lidam 
com a performance do preço de transação ou relatam apenas preços médios e não auxiliam 
na identificação das oportunidades de preço perdidas a cada transação. E para que essas 
falhas no gerenciamento do apreçamento sejam menores, os autores sugerem três 
melhorias: 

• Gerência da faixa de preço ao cliente; 
• Engenharia da faixa - conhecimento e domínio de todos seus componentes a fim de 

incrementar lucros; 
• Conseguir envolvimento organizacional e incentivos correto - sugere que as 

questões de preços e promoção de vendas não devem ser passadas a grupos 
restritos da organização, mas conseguir o engajamento efetivo de todos os níveis 
hierárquicos.  

 
 
A visão de Morris & Morris 
 
Os autores Morris & Morris (1994) partem do princípio de que a precificação de um produto 
deve levar em consideração que a principal tarefa do negócio é criar valor no mercado e que 
a função do preço é refletir o valor do produto. As questões-chave para tal propósito são as 
necessidades e os desejos do cliente. A partir daí sugerem uma abrupta mudança no mundo 
dos negócios que deve refletir a necessidade de que as empresas devem ser mais 
agressivas e adaptáveis. 
 Os preços deverão refletir continuamente as mudanças das condições de mercado e a 
característica fundamental das empresas bem-sucedidas será a capacidade de abordar a 
administração de preços como uma atividade criativa.  
Estes autores definem o valor como uma avaliação do cliente sobre a utilidade de um 
produto, ressaltando as dificuldades existentes em atribuir valores a produtos. Consideram a 
ênfase nos custos uma estratégia de apreçamento arriscada admitindo que as empresas 
devem administrar as muitas dimensões do preço de um produto a fim de melhorar sua 



  

condição e cobrar um preço condizente com o valor que os clientes atribuem ao produto. 
Identificam cinco componentes-chave para a formulação de um programa de determinação 
de preços: objetivos e estratégias globais da empresa, custos, demanda, concorrência e 
questões legais.  
Os administradores precisam determinar objetivos específicos de preços em contraste com 
os objetivos gerais. A estratégia é uma declaração de como o preço será usado para 
alcançar os objetivos.  
Os autores discutem a determinação dos preços, afirmando que os clientes não reagem aos 
preços de forma perfeitamente lógica e racional, ou seja, eles não procuram simplesmente o 
menor preço, dado que preços mais elevados podem sugerir maior qualidade. Assim, os 
clientes comportam-se de modo a conciliar meta de custos com meta de qualidade, 
resultando daí uma gama de considerações psicológicas correlatas ao problema.  
Afirmam, ainda, que os compradores, em geral, possuem, no ato da compra, preços de 
referência em mente, circundados por limites de preço superior e inferior que irão definir um 
limite de preço aceitável. Ademais as referências do cliente são suscetíveis de adaptação, 
influenciadas, em parte pelo esforço de marketing da empresa. Apresentam os efeitos de 
contraste e assimilação assim como a teoria da adaptação a qual sugere que o cliente 
possui um preço de referência ou nível de adaptação que atua como um chamativo nos 
julgamentos de outros preços e determina o comportamento último do cliente.  
Analisam, também, o papel dos preços para transmitir a qualidade do produto e a eficácia da 
determinação dos preços ímpares, por exemplo, preços terminados em números não 
inteiros normalmente $ 0, 99, sugerindo economia. Observam que a psicologia de preços é 
uma área razoavelmente nova e bastante promissora. Os autores, ainda colocam que as 
tentativas de fixação de preços baseados no valor não são ilegais e podem melhorar o 
ambiente competitivo. Finalizam considerando que muitas práticas aparentemente legais 
são evitadas por questões éticas. 
 
A visão de Shapiro 
 
Shapiro apud Dal Piero (1999) afirma que, apesar de sua importância fundamental no 
marketing, a fixação de preços tem tido pouca compreensão teórica e menor precisão 
operacional. O ponto de apoio deste processo tem sido a curva da demanda inclinada, por 
exemplo, a relação inversa entre o preço e o volume vendido. Salienta que este raciocínio 
negligencia aspectos comportamentais, em especial a psicologia da fixação de preços.  
No entanto, lembra que pesquisas demonstram elevado grau de consciência de preços 
entre os consumidores considerando em especial as enquetes promovidas por Leavitt. Esta 
consciência tem-se mostrado bastante elevada para determinados produtos. Outra 
conclusão relevante das enquetes é representada pela relação entre classe social e 
consciência de preços onde o autor infere que a consciência de preços viria 
significativamente de acordo com a classe social do indivíduo.  
Outro aspecto de destaque no raciocínio de Shapiro (1986) consiste na conclusão sobre a 
relação entre preço e qualidade percebida, a qual se estrutura na premissa de que as 
pessoas tendem a associar níveis de preços em relação direta com a qualidade do produto. 
Considera que diferenças na qualidade percebida geram incertezas do cliente.  
Acrescenta que determinadas pesquisas evidenciam maior credibilidade dos consumidores 
nos preços do que na evidência dos sentidos, e destaca dois tipos de preços: 

• Preços habituais: são aqueles fixados pelo hábito, tradição, psicologia presumida do 
consumidor e outros meios não objetivos; 

• Preços aleatórios: são os fixados imediatamente abaixo de um número redondo 
sugerindo economia.  



  

Por fim o autor acrescenta que a presença de preços habituais mostra que o consumidor, 
em muitos casos, percebe preço de uma maneira não econômica, e conclui que o conceito 
de preço como indicador de qualidade deve ser aplicado com habilidade e cuidado.  
 
 
 
3. FORMAÇÃO DE PREÇOS EM SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL 
  
Serão apresentados, a seguir, alguns detalhes sobre a empresa cujos procedimentos de 
formação de preços foram avaliados, seus produtos e os princípios de cálculos de preços. 
 
3.1. A Empresa 
 
A empresa a ser analisada é uma empresa multinacional, a qual tem como foco o mercado 
de sistemas de controle ambiental no Brasil.  
A seção de Engenharia de Aplicação, que faz parte da área de Sistemas de Controle 
Ambiental, realiza a cotação de preços de equipamentos junto aos fornecedores internos e 
externos e elabora orçamentos para o sistemas completos, incluindo engenharia, instalação, 
comissionamento e manutenção. Além disso, esta seção faz o contato com o cliente para a 
efetivação da venda.  
Os filtros e os equipamentos eletrônicos de controle do sistema são todos importados de 
uma filial da empresa na Suécia. Já os componentes periféricos do sistema como estruturas 
metálicas, serviços de montagem, comissionamento são todos feitos pela empresa do Brasil 
e algumas terceirizadas. 
Como são equipamentos de grande porte, a montagem é toda feita no campo, direto no local 
de funcionamento do equipamento, juntamente com outras empresas contratadas. 
Vários preços de equipamentos e serviços, são advindos de terceiros ou da filial da empresa 
no exterior, além da própria empresa sediada no Brasil. Dessa forma há a necessidade de 
unir todos os custos em uma única planilha, para que se obtenha o preço final de venda do 
sistema. Normalmente o preço encontrado não é o de venda final, pois sempre há 
concorrência, com isso o preço tende a mudar no momento da negociação, e novos cálculos 
devem ser feitos para analisar a contraproposta do cliente. 
Dentro da seção de Engenharia de Aplicação desta empresa, há em termos gerais dois 
campos de trabalho. Um é a formação de preços e orçamentos para o projeto “turn-key”, o 
qual compreende a execução de um projeto como um todo, desde as instalações civis 
(terreno e construções) até o funcionamento do equipamento, passando por toda a 
montagem (equipamento novo). O outro campo seria a cotação e a execução de peças e 
serviços para equipamentos existentes. Pois há a necessidade de se fazer a manutenção 
dos equipamentos, com isso peças de reposição e alguns serviços de engenharia são 
exigidos pelos clientes.  
  
 
 
3.2. Princípio do Cálculo 
 
Neste tópico será mostrado todas as contas (fatores) importantes embutidos no preço de 
custo do produto, para que se possa chegar no preço de venda final, ou através do preço 
final de venda chegar a margem de lucro do projeto. Em parêntesis manteve-se a 
terminologia, na língua inglesa, adotada pela empresa. 
 
 



  

Custos de Produção (Production Cost): 
 
São os custos ligados à produção como instalação, comissionamento, manutenção, entre 
outros. 
 
 
 
Custos diretos (Direct Cost ) 
 
São considerados nesta conta todos os materiais ou produtos comprados e incorporados 
como produtos manufaturados. Os principais materiais incluídos são os materiais brutos 
(matéria-prima), produtos semi-acabados, produtos acabados e trabalhos subcontratados. 
Além de trabalhos subcontratados para montagem do equipamento há também os trabalhos 
subcontratados para instalação e comissionamento do equipamento. 
 
 
 
Mão de Obra (Labour) 

 
Esta conta representa o valor das horas trabalhadas pelos funcionários da empresa, os quais 
estão trabalhando diretamente com o projeto. Estas horas podem ser divididas em três tipos: 

- Manufatura dos produtos vendáveis; 
- Estudos, design e desenhos dos produtos; 
- Instalação, montagem e comissionamento do projeto; 
- Gerenciamento do projeto. 
 

Em todos esses serviços o valor desta conta é calculado, pela empresa, sobre o salário do 
pessoal que realiza essas atividades, do seguro pessoal e de outras despesas como seguro 
saúde, transporte e serviço social. Ou seja, todo os gastos relativos ao pessoal é 
considerado, na formação dos custos diretos. 

 
 
 
Outros Custos Diretos (Other Direct costs) 
 
 Esta conta é composta por quatro custos, os quais também devem ser computados no 
preço de venda final. O primeiro deles é denominado “Ferramentas Especiais” e corresponde 
ao custo de todo o tipo de ferramenta que é preciso ser adquirido para atender o pedido do 
cliente. 

 Em seguida vem o custo com empacotamento que se refere a embalagens especiais 
que porventura possam ser necessárias. Há também o custo referente ao transporte dos 
equipamentos, seja ele vindo do exterior ou do Brasil até o local de montagem do 
equipamento. E por fim há os custos referentes ao contrato, como comissão, seguro de 
transporte, representantes, seguro de crédito e de exportação. 
 
 
 
Provisões (Provisions) 
 
 Nesta conta são levadas em consideração as provisões de garantia, as provisões de risco e 
as provisões de mudança. A provisão de garantia é calculada como uma porcentagem para 



  

que no período de garantia estipulado no contrato a empresa possa ressarcir algum tipo de 
anormalidade que venha a ocorrer. A provisão de risco e mudança, também são 
porcentagens estipuladas para cobrir algum tipo de problema tecnico que possa ter o projeto 
ou entrega atrasada e outros problemas que podem vir a ocorrer de circunstancias 
particulares. 

 
 
 
Custo Indiretos de Produção (Production Overheads) 

 
Tipicamente inclui gastos indiretos que ocorrem em departamentos como: compras, 
engenharia\design, controle de produção, manutenção, controle de estoque, inspeção, 
workshop, controle da qualidade, gerenciamento de projetos, montagem. Dentro desses 
departamentos os custos referidos que devem ser agregados são: custos com pessoail 
indiretamente envolvidos como gerentes, supervisores, coordenadores de produção e custos 
com horas indiretas de trabalho do pessoal envolvido no projeto.  
Devem ser considerados, também, custos com ferramentas da manutenção, que são usadas 
para vários projetos diferentes, custos com utilidades como eletricidade, combustíveis, óleos 
e etc. Instalações de workshops, depreciações, taxas internas, gerenciamento da unidade e 
dos equipamentos.   
 
 
 
Custos de Venda (Cost of Sales)  

 
Após a determinação do “Production Cost”, outras custos são incluídos pela empresa 

no “Production Cost” para que se determine o “Cost of Sales”. Essas contas são: Scrap 
(perda de material) e retrabalho caso seja necessário, e outras provisões e acréscimos 
referente à venda do produto. 

  
 
 
Custo Cheio ou Completo (Full Cost) 
 
  Nesta conta representa-se, de acordo com depoimentos na empresa,  o “custo real 
de um produto ou um de projeto para a empresa”, ou seja, todo o trabalho realizado pelos 
profissionais desta empresa direta ou indiretamente está somado neste valor, o “Full Cost”. 
Para se calcular o “Full Cost” deve-se incrementar ao “Cost of Sales” algumas outras contas 
ainda não consideradas, como: Research and Development overheads, Selling overheads, 
Administrative overheads. Research and Development overheads. São considerados todos 
os gastos indiretos referentes aos recursos utilizados no projeto ou no produto, sendo esses 
recursos referentes ao conhecimento de aplicação da tecnologia. “Selling overheads” são os 
gastos refentes as vendas dos produtos. 
  Esses gastos incluem os seguintes departamentos: marketing, desenvolvimento de 
negócios, atendimento ao cliente. Dentro desses departamentos os gastos podem ser 
encontrados em: pessoal, propagandas, catálogos, manuais, fotografias, feiras e exibições, 
viagens e transporte de pessoal, taxas locais, depreciações, sendo estes gastos não 
alocados no contrato. “Administrative Overheads” são incluídas como gasto nos seguintes 
departamentos: Gerência, administração geral e na contabilidade.  



  

 Dentro desses departamentos os gastos são incorridos em pessoal, depreciação, 
gastos com fax, telefone, e-mail, taxas locais. Qualquer outro gasto que não foi alocado em 
nenhum departamento é alocado em “Administrative overheads” 
 
 
 
Margens de Retorno  
 

A margem obtida pelo projeto é expressa, na empresa, de três formas diferentes. A 
primeira delas, a ser calculada, é a “Margin”. Ela é o resultado da conta de Vendas (Sales) 
menos Custo das Vendas (Cost of Sales). Nesta conta ainda se encontram os custos com 
Overheads (Research and Development, Selling, Administrative). Depois da “Margin” calcula-
se a Margem Bruta (Gross Margin).Nesta conta encontra-se a Margem antes calculada, mais 
ou menos o recolhimento do “Production Overheads”, e finalmente calcula-se a Margem 
Líquida (Net Margin) a qual é composta pela subtração do “Sales Price without taxes” do 
“Full Cost”. 
 
 
3.3. Exemplo Hipotético do Cálculo do preço final de venda  através de uma planilha 
do Microsoft Excel. 
 
No conjunto de planilhas abaixo, tabelas 1 e 2,  são consideradas planilhas de entrada  de 
dados, ou seja, todos os dados – preços - referentes ao projeto a ser executado, como 
equipamentos, mão-de-obra, despesas de viagens, despesas bancárias  e outros, após a 
pesquisa junto aos fornecedores externos e internos devem ser colocados nestas tabelas 
para que o cálculo do preço de venda do projeto seja iniciado. 

 
Tab.1-Entrada dos dados dos Equipamentos ofertados 

 

        

Descricao do Item Qtde. Custo 
unitário(R$)

Custo Total
s/ taxas

Bucha de tefllon 5 230,00 1150,00
Epic 1 10000,00 10000,00
RTU 1 3000,00 3000,00
Gaxeta de fibra de vidro 15 57,00 855,00
Placas 120 65,00 7800,00
Bucha de grafite 15 85,00 1275,00
Martelos 64 10,00 640,00
Abraçadeiras 64 4,50 288,00
Eupac 1 4500,00 4500,00
Total 29508,00

  
          
 Depois de calculados todos os valores totais que compõem o preço final de venda do 
projeto, através da tabela 2, deve-se somente colocar o valor em porcentagem da margem 
de lucro desejada, para que se obtenha o preço final de venda do projeto sem impostos. 
Sendo que nesta tabela o usuário deve somente incluir os dados dos impostos, os quais são 
diferentes dependendo do Estado em que esta situado o cliente, para que se determine o 
preço final de venda com impostos. 



  

  O ISS só deve ser incluso na planilha quando houver mão-de-obra envolvida no 
projeto, em caso de venda somente de equipamentos, não há inclusão de ISS. 
 

Tab.2 – Tabela de entrada de dados gerais do projeto 
 

Material & External services Preço (R$) Labour(Resources) Qtde. Horas $/hora Total($)
Equipments 29508,00 Project Management 30,5 120,00 3660,00
Sub-contracted works 1000,00 Engineering / Design 20,0 120,00 2400,00
External Personnel 1200,00 Total 6060,00
Production Overhead(+-5%) 1585,40
Total 33293,40 Specific Selling Expenses Preço (R$)

Sales commissions 1800,00
Site expensives Preço (R$) Bank Guarantees 500,00
Travel (Fly, Car rent) 1000,00 Transport, Freight, Insurance 5000,00
Accomodation 650,00 Total 7300,00
Total 1650,00

Overheads Preço (R$)
Provisions Preço (R$) Sales overhead 2000,00
Provisions for risks and charge 2000,00 Admnistration Overhead 1500,00
Scrap and re-work 1000,00 R&D Overhead 1000,00
Total 3000,00 Total 4500,00
 
 

Tab.3- Tabela de Cálculo do preço de venda 
 

        

Production
 Cost

Cost of 
Sale Full Cost  Margin

"Desejada"
Margin
 Result

Sales Price
without taxes 

48303,40 51303,40 55803,40 5,00% 2790,170 58593,57

ICMS IPI ISS Sales Price
c/ICMS

Sales Price
c/ICMS e 

IPI

Sales Price 
Final

12% 8% 5% 65624,80 70874,78 71287,78  
 
 
3.4. Exemplo hipotético do cálculo do peso das contas em relação ao preço final de 
venda sem impostos, além do cálculo da Gross Margin. 
 
A tabela de número 4 tem o objetivo de evidenciar os pesos das contas que compõem o 
preço final de venda, pois com essas informações a empresa pode tomar providências sobre 
uma conta de grande peso no total para que se possa diminuir o preço final do projeto. Por 
exemplo, diminuindo-se um ponto percentual da conta ’Transport Freight Insurance’ o 
resultado no preço final do projeto será mais interessante do que diminuir um ponto 
percentual da conta ‘Sales comissions’. Ë claro que uma decisão como essa não é tão 
simples, pois há vários fatores externos que podem dificultar uma decisão, porém com esta 
ferramenta o profissional tem uma idéia de qual conta atacar primeiro para obter o resultado 
mais eficiente para a empresa. 
 
 



  

Tab.4- Tabela de Conferência de dados 
             

                       

Amount. Rev. %
Sales Price without taxes* 58.593,57  100%
Material & External services 33.293,40     56,82%
Equipments 29.508,00       50,36%
Sub-contracted works 1.000,00         1,71%
External Personnel 1.200,00         2,05%
Production overhead 1.585,40         2,71%
Labour(Resources) 6.060,00       10,34%
Project Management 3.660,00         6,25%
Engineering / Design 2.400,00         4,10%
Site expensives 1.650,00       2,82%
Travel 1.000,00         1,71%
Accomodation 650,00            1,11%
Specific Selling Expenses 7.300,00       12,46%
Sales commissions 1.800,00         3,07%
Bank Guarantees 500,00            0,85%
Transport, Freight, Insurance 5.000,00         8,53%
PRODUCTION COST 48.303,40     82,44%
Provisions for risks and charge 2.000,00         3,41%
Scrap and re-work 1.000,00         1,71%
COST OF SALES 51.303,40     87,56%
Gross Margin 7.290,17      12,44%
Sales overhead 2.000,00         3,41%
Admnistration Overhead 1.500,00         2,56%
R&D Overhead 1.000,00         1,71%
FULL COST 55.803,40     95%
Net Margin 2.790,17      5%
Sales Price without taxes* 58.593,57  100,00%
*As taxas consideradas são: ICMS,IPI e ISS  

 
 
4. CONCLUSÃO 
 
Durante a execução desse trabalho ficou evidenciada a importância da formação de preços, 
tanto para as empresas como para os profissionais que trabalham nessa área. Na primeira 
parte do trabalho foram apresentados alguns aspectos da farta teoria de formação de 
preços, sendo destacados os seguintes: “Cost Plus”, Política de preços em função dos 
objetivos, da demanda e da concorrência, Estratégias de Preços Distintos, Estratégias de 
Preços Competitivos, Estratégia de Precificação por Linhas de Produtos, Estratégias de 
Preços Imagem e Psicológica, Valor Percebido do Cliente, Falta de lógica e Irracionalidade 
do comprador. Em um ponto todos concordam, para que a empresa aumente seu lucro ela 
precisa “enxugar” os seus custos, tornando-a mais eficiente e enxuta.  
Na segunda parte do trabalho foi realizado um levantamento dos procedimentos de formação 
de preços adotados por uma empresa multinacional, que atua com projetos de equipamentos 
de grande porte na área de sistemas de controle ambiental. A formação do preço de um 
projeto desta empresa inclui vários fatores que evidenciam sua complexidade. Além do custo 
dos equipamentos, mão de obra, mão de obra terceirizada, aparecem custos devido ao 



  

transporte de equipamentos de grande volume e peso e custos de projetos de alta 
tecnologia, entre outros custos que não são encontrados facilmente na formação de preços 
de produtos comuns.  
Pelas suas especificidades e pelo, ainda, aspecto de pioneirismo na fabricação de 
equipamentos e projetos para a área ambiental,  não há grande quantidade de concorrentes 
no mercado nacional e internacional.  Dessa forma, a empresa pôde optar por uma política 
de formação de preços baseada em seus custos. Normalmente, mesmo não havendo muita 
competição, para que se possa fornecer um projeto para o cliente, deve-se participar de um 
processo burocrático  de concorrência, o que torna a negociação lenta e desgastante. 
Pode-se afirmar que este método de formação de preços praticado pela empresa ocorre 
devido a não existência de um mercado com porte suficiente para definição de preços. 
Portanto se a empresa não tem um preço de mercado para se basear na formação de 
preços de seus produtos, ela é direcionada para formar seus preços através do processo 
“Cost-plus”, em que os preços são formados através da aplicação de uma margem (mark-up) 
sobre os custos. 
Embora a empresa estudada tenha esta possibilidade de trabalhar o preço com base em 
seus custos, ela deve se preocupar com outros fatores relacionados com a determinação de 
preços como, por exemplo, o incentivo ao aparecimento de novos concorrentes quando seus 
preços estão altos e com a imagem da empresa, que deve ser relacionada à proteção do 
meio ambiente.  
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