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4.1 Os preços

4.2 Ponto de equilíbrio

4.3 Considerações sobre fixação de preços

Objetivos desta unidade:

• Entender as finalidades da fixação dos preços, as razões das subidas e descidas 
dos preços no mercado.

• Aprender a elaborar estratégias de fixação de preços e calcular as margens de 
lucros. 
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 Quando falamos em preços praticados pelo mercado, estamos dizendo que as
empresas formulam preços que entendem ser adequados para sua
sobrevivência e obtenção de lucros.

 Para formular os preços é necessário o conhecimento de seus custos. E, a
determinação dos custos operacionais talvez constitua um dos mais sérios
problemas de gestão de processos produtivos. As técnicas disponíveis quase
sempre são complexas e de elevado custo de implantação e acompanhamento.
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 Além disso, o mecanismo de formação de custos e preços nem sempre é bem
compreendido pelos responsáveis envolvidos, principalmente quando se leva em
conta um cenário econômico instável como o do Brasil. Ainda mais complexa é a
relação que os custos mantêm com os preços efetivamente praticados no mercado.

 No entanto, tendo a empresa atividades de identificação de custos e preços simples
ou complexas, o componente preço é um dos pontos principais para conhecer o
beneficio que pode obter a cooperativa com o seu negócio. Este preço determina a
margem exata do beneficio.

 Quando o benefício ou a margem é demasiada pequena, os riscos de a empresa falir
tornam-se muito elevados. Muitas cooperativas fracassam porque não protegem
adequadamente suas margens de lucro.
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 No caso das cooperativas, existe um aspecto adicional a considerar:

Os clientes são também os donos do negócio e querem, basicamente, nas
relações, negociar, com sua cooperativa:

- Vender seus produtos pelo maior preço possível.
- Comprar pelo menor preço possível.
- Manter a cooperativa sempre saudável financeiramente.
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Estas questões são suficientes para colocar aos gestores um desafio extra, ou
seja, encontrar o ponto de equilíbrio entre os interesses da cooperativa,
quanto as suas necessidades de resultados para sobreviver e investir para
crescer, e os interesses dos seus associados.

Mesmo com este desafio, os gestores não podem esquecer que, em tempos de
concorrência acirrada, a administração correta dos preços de mercadorias ou
serviços tornou-se fator de sobrevivência para as empresas.
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 Então o propósito de fixação de preços nos produtos cumpre algumas funções.
Entre estas podemos identificar:

Deve cobrir todos os custos dos produtos.
Deve cobrir as despesas gerais do negócio.
Deve conseguir oferecer uma taxa de retorno adequado ao investimento.
Deve proporcionar uma margem de ganho suficiente para assegurar

estabilidade de longo prazo para a empresa.
E, ainda, deve servir de instrumento de marketing, para atração de clientes.
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 No que tange aos objetivos das empresas, e não diferente nas cooperativas, na
decisão de preços, pode-se observar que estão a expandir as vendas e o
crescimento do mercado. Evitar a competição e garantir a sobrevivência e ser o
líder de preços, etc.

 Entre os modelos de decisão de preços podem ser citados:

Aqueles orientados pela teoria econômica: quem dita os preços é o mercado.

E, os orientados pelos custos: preços são estabelecidos a partir dos custos e dos
investimentos realizados.
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 Para fins de exemplificação, os modelos de decisão de preços orientados pelo
mercado, normalmente estabelecem o custo meta. Custo meta significa dizer
que a partir do preço de mercado, estabelece-se o custo máximo que a empresa
pode ter para determinado produto:
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Na mesma linha de exemplificação, de outra parte, temos os modelos de decisão
de preços orientados pelo custo. O pressuposto básico para essa metodologia é o
de que o mercado estaria disposto a absorver os preços de venda determinados
pela empresa que, por sua vez, são calculados em cima de seus custos e dos
investimentos realizados.

Nestes preços de venda, a margem sobre os custos é denominado de markup ou
mark up, e podemos conceituá-lo como sendo um termo usado para indicar
quanto do preço do produto está acima do seu custo de produção e distribuição.
Significa diferença entre o custo de um bem ou serviço e seu preço de venda.
Pode ser expresso como uma quantia fixada ou como percentual. O valor
representa a quantia efetivamente cobrada sobre o produto a fim de obter o
preço de venda.
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 Um markup é adicionado ao custo total incorrido pelo produtor de um bem ou
serviço com propósito de gerar um lucro. Mas, para entendê-lo corretamente, é
preciso considerar alguns fatores que o influenciam, como os custos fixos e variáveis,
despesas fixas e variáveis. O markup terá percentuais diferentes, de acordo com os
custos e despesas. São três tipos de markup:

Total: Todos os custos de fabricação de um
produto mais as despesas de vendas e
administrativas são incluídas no custo total. A
composição do custo total é obtida somando os
custos e despesas fixas mais os custo e
despesas variáveis. O markup iguala-se ao lucro
desejado.
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Produto: Para o cálculo do markup do
produto, são considerados o lucro
desejado, as despesas administrativas
e os custos de vendas e fabricação.

Variável: Somente custos fixos e
despesas fixas mais o lucros são
incluídas no markup. Os custo
variáveis e despesas variáveis, estão
incluídas no montante do custo.
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