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REVISÃO DA UNIDADE IV – PREÇO PRATICADO PELO MERCADO 

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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4.1. Os preços

 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.

5


