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Introdução 
 

Numa época em que a maioria das empresas sofre uma queda real em seus lucros e 
margens de lucro, chegou a hora de começarem a prestar atenção em uma das estratégias 
comerciais mais cruciais e mais comuns: conciliar estratégias de marketing e finanças. 

Conhecer e examinar sistematicamente os ambientes dos consumidores e dos 
concorrentes, identificarem mudanças ambientais significativas, rastrear tendências e 
descobrir oportunidades, faz parte dos primeiros passos a serem dados para a construção das 
estratégias de marketing de uma organização que pretenda atuar de forma competitiva no 
mercado e que garanta sua rentabilidade. É comum verificar, entre as áreas de finanças e 
marketing, dentro das empresas, certo conflito, pois, enquanto as finanças procuram garantir o 
patrimônio e a liquidez da empresa, o marketing procura alavancar os negócios. 

Embora com funções diferentes, incompatíveis em um primeiro momento, devem e 
podem perfeitamente operar de forma sincronizada. 

Para tanto, deve haver interação e afinidade nos objetivos finais e na missão  da 
organização. Uma decisão financeira sobre um determinado investimento, seja ele o 
desenvolvimento de uma nova planta, a aquisição de um novo equipamento ou o lançamento 
de um novo produto, sempre levará em conta a taxa de retorno esperada em algum período 
futuro. 

Para se determinar a taxa de retorno de uma forma realista, é preciso saber quando 
haverá o desembolso, e reembolso, o retorno efetivo. Entretanto tais pontos não devem fazer 
parte do dia a dia de todos os executivos que participam da tomada de decisão de qualquer 
companhia e em qualquer escalão. 

Cabe ao marketing, setor responsável pelo estímulo competitivo da empresa e por 
promover e apontar os caminhos para seu crescimento, com pontos norteando as suas 
estratégias e decisões, em consonância com a área financeira. 

O marketing deverá trabalhar com dados empíricos, como tendências de mercado, 
preferência dos consumidores, espírito de equipe; para administrar é necessário cumprir um 
processo que está consolidado em cinco funções: previsão, organização, comando, 
coordenação e controle. 

O preço é uma das ferramentas mais importantes do escopo de marketing. Dizer que o 
consumidor hoje não busca preços e sim qualidade é uma verdadeira balela; ele quer 
qualidade nos produtos, entretanto, o preço leva-o a ação de compra. 

Este capítulo procura elucidar a formação do preço de venda como tarefa fundamenta: 
o preço tem duas origens básicas, uma interna (custos – produção – serviços) e outra externa, 
com base no preço praticado pela concorrência. Aborda também como as empresas varejistas 
podem determinar o preço de venda de forma lucrativa e competitiva, utilizando-se do mark-
up, bem como gerenciar o mix de produtos com base na Margem de Contribuição. 
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Durante anos, sob a égide da “fechadura” econômica, os profissionais de marketing 
esqueceram como se faz guerra de mercado e deram um sentido mais poético ao marketing 
que os faz reverem os conceitos para a atual conjuntura econômica. Nesse contexto, o capítulo 
contribui para reafirmar a importância de se ter um preço de venda competitivo baseado numa 
gestão de custos atrelado às mudanças ocorridas no perfil do consumidor brasileiro. 
 
Importância do preço 

 
A formação correta do preço é um dos pontos fundamentais para a sobrevivência e o 

crescimento da empresa. Por isso é importante reavaliar as práticas atuais atendendo as novas 
exigências do mercado, com maior conhecimento das margens, custos, demanda e 
concorrência. Um preço mais lucrativo deverá hoje passar pela compreensão real da demanda 
dos consumidores, avaliando o ambiente de marketing e atrelando seu  apreçamento ao 
conhecimento da situação atual do mercado, ao posicionamento da marca, e o produto que 
será vendido. 

Segundo Kotler (1999, pg 177),  se os clientes apenas comprassem produtos e não se 
importassem com serviços e benefícios adicionais, e se todos os produtos de todas as 
categorias fossem iguais, todos os mercados dependeriam apenas de preço e todas as 
empresas teriam que aceitar o preço estabelecido pelo mercado. A única vencedora seria a 
empresa com custos menores. 

De todas as variáveis no composto de marketing, a que se refere a “preço” é a que 
mais afeta a competitividade das empresas varejistas. 

O volume de vendas, as margens e a lucratividade, diferente de outras decisões, como 
localização, apresentação, promoção, mix de produtos e atendimento, as políticas de preços 
praticadas pelos varejistas podem ser alteradas em curtíssimo prazo, por exemplo, de um dia 
para o outro. Devido à facilidade na implementação dessas alterações na política de preços, 
muitos varejistas assumem uma postura fortemente competitiva. 

A decisão sobre o preço no varejo é importante por representar o elemento básico no 
posicionamento da empresa. As decisões de preço procurarão compatibilizar as questões de 
margem unitária e de giro de estoque. Política de crédito, descontos por volume ou por 
modalidade de pagamento, prazo de pagamento e taxas de juros a serem praticadas são outras 
ferramentas a serem consideradas nas decisões de preço do varejista, no seu nível operacional. 

Na maioria dos setores varejistas, o nível de preços afeta diretamente a atratividade da 
loja entre os consumidores e, conseqüentemente, seu volume de vendas. A política utilizada 
pelos varejistas para determinar seus preços está baseada nos objetivos que norteiam essas 
decisões e visam manter a empresa em um nível satisfatório de lucro e competitividade nas 
vendas. Porém, algumas vezes, estas decisões são conflitantes, visto que muitas vezes, para se 
conseguir um aumento das vendas, será necessário sacrificar margens e lucro. 
 

A IMPORTÂNCIA DA INFORMATIZAÇÃO NA POLÍTICA DE PREÇOS 
 

A competição no setor de varejo tem levado as empresas a uma busca constante de 
maior eficiência em seus processos, tanto no âmbito interno como externo das empresas, seja 
no relacionamento com clientes ou fornecedores. Essa busca de eficiência, por meio da 
melhoria dos processos, tem buscado um uso mais intenso da Tecnologia da Informação. 
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A base do processo de tomada de decisão encontra-se na utilização de informações. 
Quem toma decisão deve ter informações úteis e certas, no tempo certo.  É comum hoje as 
empresas utilizarem Sistemas de Informação Gerencial (SIG), e que se refere à soma de todos 
os sistemas de informação da empresa. Por sistema entende-se um conjunto de partes 
interdependentes que atuam de modo conjunto, efetuando determinada função, formando um 
todo unitário, com objetivo específico. 

Dado e informação, segundo Oliveira (1986, p.43), possuem significados diferentes e 
que citamos a seguir:  

Dado é qualquer elemento identificado na sua forma bruta, que por si só não 
conduz à compreensão de determinado fato ou situação. 

Informação é o dado trabalhado de modo a se tornar significativo e útil, e que 
permite a tomada de decisão. 

 
Para Silva (1001, p.334), a informação, para ser útil, deve apresentar algumas 

características, tais como: 
• “ser compreensível – estar numa forma correta e usar termos e símbolos 
adequados para a interpretação adequada pelo receptor; 
• ser confiável – ser precisa, consistente com o fato, real e comprovável a 
partir da fonte e processo de transmissão; 
• ser relevante – ser essencial para a área de responsabilidade de atuação 
do gerente; 
• ser completa – conter todos os fatos que o gerente precisa para tomar 
decisões e resolver problemas; 
• ser concisa – omitir matérias estranhas ao assunto, resumindo a 
informação-chave e deixando de lado detalhes e dados não-relacionados; 
• ser oportuna – vir no momento em que é necessária para a atuação 
gerencial, pois antecipada poderia ser esquecida ou mal usada e postergada não 
teria valor de uso; 
• ter qualidade – é o grau de precisão com que a informação retrata a 
realidade, e a um custo razoável, para seu processamento e distribuição.” 

 
As características acima expostas devem ser a base para a escolha do software para o 

empresário do ramo de varejo. A quantidade de pacotes existentes no mercado facilita o uso 
da informática pelas organizações. As premissas de escolha devem ser, além das 
características já citadas, a possibilidade de customização do software e a facilidade de 
implantação e de manuseio pelos usuários do sistema, pois exigirá, além de algum 
conhecimento em informática, a predisposição para mudanças. A informatização não só mexe 
com a estrutura, promovendo uma racionalização forçada dos processos administrativos, mas 
também com a cultura da organização. Ela passa a depender muito mais de sistemas do que de 
pessoas. Uma vez implantada, facilitará o processo de tomada de decisão pela rapidez e 
qualidade das informações necessárias para a análise do tomador de decisões. 

 

Preços no contexto atual e sua importância para o varejo 
 

Os preços devem refletir os objetivos e estratégias estabelecidas pelo proprietário. As 
empresas, ao determinarem os preços, procuram um valor que proporcione a médio e longo 
prazo o maior lucro possível, que possibilite atender as vendas desejadas àquele preço e que 
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permita a otimização do capital investido pelo proprietário. Alguns fatores devem ser 
observados quando se determinam os preços: a) a renda do consumidor que determina o 
momento que o cliente pode pagar; b) a qualidade e  a tecnologia embutidas no produto em 
relação às necessidades do mercado consumidor; c) a existência no mercado de produtos 
similares vendidos a preços mais vantajosos; d) o volume de vendas que se pretende operar; e) 
o mercado concorrencial em que atua o produto que quanto mais  pulverizado dificulta a 
imposição de preço e f) por último, os custos e despesas de comprar, administrar e 
comercializar o produto. 

O preço sempre foi de suma importância para todo tipo de organização e aqui  
apresentamos “os resultados de uma pesquisa de 1995, realizada com 186 executivos ( 57 dos 
Estados Unidos e 129 da Europa), representando diferentes setores industriais, para opinar 
sobre 13 tópicos de marketing, em uma escala de 1 = problema de baixa pressão a 5 = 
problema de alta pressão. Os preços figuram em primeiro lugar na lista, em uma proporção de 
4 para 3.” (Figura 1.1) (DOLAN, 1998, p.16,17). 

Nas grandes organizações de varejo, o cálculo do preço de venda  é tratado de forma a 
levar em consideração todos os fatores que podem influenciar na comercialização do produto. 

No comércio varejista familiar poucos utilizam um sistema de precificação 
estruturado. Usam-se ainda normas empíricas que deram bons resultados no passado, 
principalmente no Brasil, quando ainda não havia uma forte concorrência ditada pelo efeito da 
globalização.  

 
IMPORTÃNCIA RELATIVA DE DADOS DE MARKETING PARA ALTOS EXECUTIVOS 

1. Preço 
2. Diferenciação de produto 
3. Lançamento de novo produto 
4. Custos de comercialização 
5. Qualidade/garantia do produto 
6. Novos  concorrentes 
7. Saturação do mercado 
8. Normas governamentais 
9. Pessoal interno/treinamento 
10. Problemas de distribuição 
11. Problemas pós-vendas 
12. Meio ambiente 
13. Publicidade 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,9 
2,8 
2,5 

 
3,8 
3,8 
3,5 
3,5 
3,4 
3,2 
3,2 
3,1 
3,0 

4,3 
 

Figura 1.1 1                           1                2              3              4             5 
              Problema de baixa pressão     Problema de alta pressão      

 

Objetivos da fixação de preços 
 
Três são os objetivos básicos da fixação de preços: o lucro, as vendas e o 

posicionamento no mercado. 
                                                 
1 Tabela adaptada de Dolan, Robert J. & Simon, Hermann, 1998, p.17 
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Segundo os economistas do sistema capitalista, pode-se considerar várias 
interpretações de lucro:  

 
1. Lucro como juro implícito, remuneração do proprietário pelo capital investido; 
como aluguel implícito, imputado ao material empregado pela empresa; salário 
implícito, ganho devido ao trabalho pessoal do proprietário. 

2. Lucro como remuneração dos inovadores e empreendedores. Essa é a definição 
de Joseph Schumpeter, professor da Universidade de Harvard. Essa remuneração 
não é constante nem duradoura: depende do êxito relativo dos empreendimentos. 

3. Lucro como dependente do risco e da incerteza. Segundo a opinião de Frank 
Knight, professor de economia da Universidade de Chicago, os verdadeiros lucros 
acham vinculados à incerteza, sendo, portanto, pagamento da aceitação do risco. 
Nesta acepção, não é a remuneração de um quarto fator de produção, além do 
salário, juro e aluguel, mas parte integrante da remuneração desses 
fatores.(ENCICLOPÉDIA BARSA, 1968, p.390). 

 
Para Dolan & Simon 1998, p.20, o lucro decorre da diferença entre o volume de 

vendas multiplicado pelo preço, menos os custos inerentes do processo de compra e venda ( 
Lucro = volume de vendas x preço – custos). 

Nota-se pela equação que o preço é um dos quatro elementos fundamentais para se 
atingir o lucro. A incerteza no cálculo do preço de venda trará também incerteza no lucro final 
da empresa. 

Quando tratamos do objetivo vendas, associamos, em geral, ao maior nível de 
lucratividade pela melhor distribuição dos custos fixos em função de maiores  volumes 
conseguidos. O aumento das vendas limita o crescimento da concorrência.  

Geralmente o volume de vendas é estabelecido em vários níveis: empresa, região, loja, 
departamentos e também categorias. Com o objetivo de conseguir seus resultados de vendas, 
os gestores de varejo determinam e alteram seus níveis de preço e margem, a fim de atingir 
seus propósitos. 

Há uma preocupação constante no aumento da fatia de mercado que é a posição 
relativa de vendas da empresa em relação ao volume gerado pelos seus concorrentes em uma 
determinada região. 

Daí a preocupação com o posicionamento no mercado que é determinado pela 
política de preços escolhida pelos varejistas para poder competir com seus concorrentes. 

Por meio do posicionamento, a empresa pode, diante dos principais produtos 
concorrentes existentes no mercado, resolver também os seus outros aspectos técnicos. 

 São três os tipos de preços encontrados: 
 

• Preços acima de mercado: em que não se concorre na base de preço e nem com base 
nos preços da concorrência. A base para venda será a margem bruta elevada e não a 
quantidade. Essa política de preço é adotada quando a concorrência é pequena, há 
um elevado custo de operação e os consumidores são mais fiéis aos benefícios do que 
ao preço que pagam. Como exemplo podemos citar as lojas de confecção sofisticadas 
e de “grife”, onde há influência da localização, maior horário de funcionamento, 
produtos exclusivos, ambiente atraente, atendimento diferenciado e, acima de tudo, 
alta qualidade. 
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• Preços  médios de mercado: o varejista nessa situação trabalha com o conceito da 
vantagem competitiva, como localização, serviços e linha de produtos e com preço em 
um patamar intermediário. 

• Preços abaixo do mercado: o preço nessa condição passa a ser uma “arma” para o 
varejista na competição pelo mercado. Está  associado e correlacionado a uma 
estrutura de baixos custos, conseguido por meio de alta tecnologia e ferramentas de 
gestão. São poucos os benefícios, maior volume de vendas associado à rápido giro de 
estoque. 

 
Valor e posicionamento estratégico estão associados à política de preços e devem levar 

em consideração o posicionamento de marketing da empresa e qual estratégia pretende 
oferecer ao mercado, uma vez que o consumidor, quando se decide pela compra, leva em 
conta as propostas de valor ofertado pelas lojas, “benefícios” e “custos” de cada produto. 

O preço deve levar em consideração os objetivos da política de preço, valor e 
posicionamento estratégico, gerenciamento de categorias, tipos de produtos vendidos, 
concorrência e o custo/benefício que o produto pode oferecer ao comprador.  
 Parente (2000, p.173), apresenta estratégias de preços que poderão ser utilizadas no 
varejo: 
 

• Preço alto-baixo: consiste em oferecer descontos de preços em certos 
produtos anunciados e depois retornar ao preço normal. 
• Preço baixo todo dia: consiste em oferecer preços baixos 
permanentemente. 
• Alinhamento de preço: permite que produtos com custos diferentes 
sejam vendidos pelo mesmo preço. 
• Preço único: cobra-se o mesmo preço de uma mercadoria para todos 
os consumidores (super e hipermercados). 
• Preço flexível: permite aos clientes negociarem em cada preço. 
• Preço variável: é utilizado em função da variação dos custos e 
demanda (feiras livres). 
• Preço costumeiro:  preços mantidos no mesmo patamar por um longo 
período de tempo (cardápio, jornais, revistas) 
• Preço múltiplo: quando os descontos são em função da quantidade 
comprada pelo cliente. 
• Preço de pacote:  preço diferenciado com desconto, quando o cliente 
adquire um conjunto de diferentes itens de produto ou serviços (pacotes 
turísticos). 
• Preços psicológicos (números impares):  consiste em não usar 
números pares redondos para precificar produtos, e sim números que 
terminam nos dígitos ímpares. 
• Preço de referência: mostra o preço anunciado em oferta junto com 
seu preço normal de venda. 

 
Ao escolher uma estratégia de preço é certo que, ao defini-la, esta determinará o 

sucesso empresarial. Existem muitas opções disponíveis às empresas para a avaliação das 
estratégias de preços, as quais são significativamente influenciadas por diversos fatores 
chaves. Nagle (1987, p.) aponta que os compradores são menos sensíveis a preços sob as 
seguintes condições. Apresentamos uma síntese de seu posicionamento: 

• efeito valor único – quando os produtos são únicos; 
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• efeito consciência de substituição – quando não estamos informados sobre 
alternativas vantajosas; 

• efeito comparação difícil – quando são incapazes de diferenciar ofertas de 
produtos; 

• efeito custo compartilhado – quando os custos são compartilhados com outro 
grupo; 

• efeito qualidade - preço – quando o produto é visto pelos consumidores como 
sendo de alta qualidade, prestígio e assim por diante. 

 
O varejo, no contexto atual, vive um cenário com vendas reduzidas, descontos de 10, 

20, 30, 40 por cento. Redução de 50% em tudo! Compre um, leve dois. Financiamentos sem 
juros, períodos com carência, os menores preços da praça, liquidação para fechamento, em 
resumo comoditização: isto leva a uma única estratégia de preço. Desaparece a diferenciação, 
as margens despencam para o chão e os clientes compram apenas em função do preço, 
portanto, ao definir a estratégia de preço, o varejo não pode esquecer de agregar valores ao 
produto, para criar sensações diferentes ao cliente no ato da compra, para evitar o foco 
somente no preço, ou seja, na estratégia a ser adotada no momento da precificação. 
 
Métodos de precificação 

 
O processo de fixação dos preços reflete os objetivos e estratégias através das margens 

estabelecidas pela administração. Utilizaremos três conceitos básicos de margem apresentados 
por  Parente (2000,p.175): 

 Margem bruta, dada pela diferença entre o custo de um produto e seu Preço de 
Venda, formando a seguinte equação:   

MB = PV – PC, onde: 
PV = preço de venda por unidade 
PC = preço de custo por unidade 
MB = margem bruta de uma unidade 
Se considerarmos que o Preço de Custo de um produto é de R$40 e seu Preço de 

Venda R$80, teremos a Margem Bruta igual a R$40. 
Margem sobre venda, é expressa em percentual sobre o preço de venda  e reflete a 

relação entre a Margem Bruta e o Preço de Venda da Unidade, e é dada pela seguinte 
equação: 

MV = (PV-PC)/(PV), simplificando: MB/PV 
Utilizando o exemplo anterior, teremos: 
MV =  (80 – 40)/(80) ou 40/80 = 0,50 = 50%  
Margem sobre custo, é expressa em percentual sobre o custo de uma unidade e reflete 

a relação entre a Margem Bruta e o Preço de Custo da unidade, dada pela equação: 
MC = (PV-PC)/(PC), simplificando:  MB/PC 
Utilizando o mesmo exemplo, teremos: 
MC = (80 – 40)/(40) ou 40/40 = 1,00 = 100% 

 
 



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

8 

Preço de Venda 
 
O setor varejista, principalmente os de pequeno e médio porte que encontram 

dificuldades em atualização de seus métodos de trabalho, encontra dificuldades na hora de 
fixar preços de venda de seus produtos, incorrendo em erros que levam a prejuízo. 

São várias as formas de fixar preços; a maioria o faz a partir do custo, estabelecendo 
uma margem fixa a ser praticada. 

O preço de venda ideal é aquele que cobre todos os custos e despesas e ainda deixa um 
Lucro Líquido para o varejista. Precisa ser competitivo e melhor do que o praticado pela 
concorrência.  

 
 

ESTRUTURA DO PREÇO DE VENDA 

Preço de Venda 100% 

Custo da Mercadoria       % 

Despesas Variáveis       % 

Despesas Fixas       % 

Lucro Líquido       % 

 
O Preço de Venda deverá cobrir o Custo da Mercadoria, as Despesas Variáveis 

(impostos e comissões sobre vendas), as Despesas Fixas (despesas para se manter a estrutura) 
e o Lucro Líquido desejado pelo varejista. 

O Custo da Mercadoria deve ser calculado sem o ICMS nos casos em que a empresa 
não for optante do “Simples”. Quando for optante do “Simples”, o ICMS faz parte do custo, 
uma vez que a empresa não se credita do mesmo. 

 
CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA 

 Para calcular o preço de venda, a empresa poderá orientar-se pela seguinte fórmula: 
 

                              Custo Unitário do Produto  
Preço de Venda = ----------------------------------------- 
                              100% - (%DV + %DF + %ML) 

 

 
DV = Despesas Variáveis 
DF = Despesas Fixas 
ML = Margem de Lucro 
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Exemplo: 
Dados: Custos do Produto = R$ 20,00 
            Despesas Variáveis = 25% 
 Despesas Fixas = 10% 
 Margem de Lucro = 15% 
 
Aplicando a fórmula teremos: 
   20,00               20          20 
Preço de Venda = -------------------------------- = --------- = ------- = $40,00 
                              100%-(25%+10%+15%)        50/100     0,50 

 
          ESTRUTURA DO PREÇO DE VENDA 

Preço de Venda 40,00 100% 

Custo da Mercadoria 20,00   50% 

Despesas Variáveis 10,00   25% 

Despesas Fixas   4,00   10% 

Lucro Líquido   6,00   15% 

 
Variáveis  sobre formação do preço 
 

1. Quando o varejo compra produtos industrializados com incidência do IPI, o mesmo 
fará parte do custo do produto, pois não haverá compensação do mesmo. 
Custo + IPI  (15%) 
 
Custo + IPI                                    20 + 15% x 20                23 
PV = ------------------------ = ------------------------------- =   ------- = 46,00 
100% - (%DV + %DF + %ML)        100%-(25%+10%+15%         0,50 
 

2. Quando o custo de frete for de responsabilidade do lojista, o mesmo deverá ser 
incorporado ao custo do produto. Se  o frete se referir a vários produtos, o mesmo deverá ser 
rateado proporcionalmente para compor o custo. 
Custo + IPI  (15%) + Frete (1,00) 
 
Custo + IPI + Frete                             20 + 15% x 20 + 1                24 
PV = ------------------------- = ------------------------------- =   ------- = 48,00 
100% - (%DV + %DF + %ML)        100%-(25%+10%+15%         0,50 
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3. Algumas estratégias de preço exigem a venda a prazo.  
Venda a  Prazo 
 Na venda a prazo, o percentual a ser cobrado deverá fazer parte do cálculo do preço do 
produto para garantirmos a  Margem Líquida. Para uma venda em 3 pagamentos  a uma taxa 
de 3% ao mês  com a primeira parcela no ato da compra utilizamos a seguinte fórmula: 
             Custo                                                                  20                                       20 
PV = ------------------------------ = ------------------------------- =   --------- = 49,10 
100% - (%DV + %DF + %ML+%J)   100%-(25%+10%+15%+9,27)       0,4073 
 
Três parcelas de $16,67 
 

 
          VERACIDADE DA FÓRMULA 

Preço de Venda 49,10 100% 

Custo da Mercadoria 20,00   46% 

Juros cobrados   4,55     9,27% 

Despesas Variáveis  12,27   25% 

Despesas Fixas    4,91   10% 

Lucro Líquido    7,37   15% 

 
Mark-up 
 

Uma das práticas mais comuns de política de preços no mundo dos negócios é o mark-
up. O preço de venda é determinado pela adição de uma percentagem fixa ao custo unitário de 
venda, muito utilizado pelo varejo, o seu valor irá variar de acordo com o ramo do varejista. 

O varejo pode utilizar-se da aplicação do mark-up nas seguintes condições: 
• cálculo  do preço de venda quando o custo é conhecido; 
• cálculo do custo quando o preço de venda é conhecido; 
• cálculo tanto do preço de venda quanto do custo quando o mark-up em valor 

monetário e em percentagem é conhecido. 
É comum no comércio varejista o empresário aplicar, para garantir certo ganho, um 

percentual sobre o custo do produto. Se aplicar 30%, acha que está garantindo essa margem 
quando vende o produto. Na realidade, está garantindo somente 23%. Compra por R$10 e 
vende por R$13, tendo uma margem de R$3. Ao dividir os R$3,00 pelo valor da venda R$13, 
obterá 23% e não os 30% iniciais que achava que iria ganhar. 

O mark-up é uma metodologia para se calcular preços de venda, utilizando um  
multiplicador sobre os custos da mercadoria.  

 
Segundo Padoveze (2003, p.387), É importante ressaltar que, apesar de o 
mark-up ser um multiplicador aplicado sobre o custo dos produtos, a sua 
construção está ligada a determinados percentuais sobre o preço de venda. 
Todos os seus componentes são determinados através de relações 
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percentuais médias sobre preços de vendas e, a seguir, aplicados sobre o 
custo dos produtos. 
 

Para o varejo, os elementos constantes do mark-up são os seguintes: 
• Despesas Administrativas 
• Despesas Comerciais 
• Margem de Lucro desejada 
• Impostos sobre venda: 

o ICMS 
o PIS 
o Cofins 

 
As microempresas e empresas de pequeno porte que estão enquadradas no regime 

tributário do “SIMPLES”2 (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições)  
que beneficia as empresas com faturamento anual de até R$1.200.000,00 através de um 
tributo que unifica o PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e a mais a parcela do Empregador referente 
ao INSS, todos Federais e o “SIMPLES Paulista”3, (Regime tributário  do Estado de São 
Paulo) que beneficia as empresas enquadradas em relação ao ICMS,  merecem atenção 
especial no cálculo do mark-up. 

 
 

                                Fórmula do Mark-up 
                                    1 
Mark-up  = ----------------------------------------- 
                    100% - (%DV + %DF + %ML) 

 

  
Exemplo: 
Dados: Custos do Produto = R$ 20,00 
            Despesas Variáveis = 20% 
 Despesas Fixas = 12% 
 Margem de Lucro = 10% 
                                    1                                      1 

Mark-up  = ------------------------------------- = ------- = 1,7241                                     
                    100% - (20%+12 % +10 %)          0,58 

 

Preço de Venda = Custo do Produto x Mark-up 

 
Preço de Venda = $20,00 x 1,7241 = $34,48 

                                                 
2 Legislação Federal nº 9317, de 05/12/1996 
3 Lei nº 10.086 de 19/1/1998 
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     Veracidade da fórmula 
Preço de Venda 34,48 100% 

Custo da Mercadoria 20,00   53% 

Despesas Variáveis   6,90   20% 

Despesas Fixas   4,14   12% 

Lucro Líquido   3,44   10% 

 
 Quando a empresa trabalha com mix de produto, não é aconselhável trabalhar com um 

único mark-up. O estrategista de preço deve levar em consideração a categoria do produto,  o 
preço praticado pela concorrência e o posicionamento da empresa no mercado para formar os 
diversos mark-ups.  
 
Margem de Contribuição 
 

Para Padoveze, (2003, p.278), a margem de contribuição “representa o lucro variável. 
É a diferença entre o preço de venda unitário do produto ou serviço e os custos e despesas 
variáveis por unidade de produto ou serviço. Significa que, em cada unidade vendida, a 
empresa lucrará determinado valor. Multiplicado pelo total vendido, teremos a margem de 
contribuição total do produto para a empresa.” 

 
Quadro 01- Aplicação do conceito de margem de contribuição por unidade e por loja 

 por unidade Por loja (1000 unid.) % 

Vendas 20,00 20.000,00 100 

(-) Custo da Mercadoria Vendida (CMV) 13,00 13.000,00  65 

(=) Margem de Contribuição  7,00  7.000,00  35 

 
Para estabelecer os objetivos iniciais da Margem de Contribuição, o empresário deverá 

levar em consideração as previsões de vendas, os custos, as despesas operacionais e os lucros 
desejados, utilizando a seguinte fórmula: 

 

                                                  (Despesas Operacionais + Lucro) 
Margem de Contribuição= ------------------------------------------------ 
                                                                Vendas 

 
Quando a empresa tem previsão ou histórico de Demarcações e Perdas, as mesmas 

deverão ser incluídas no cálculo na Margem de Contribuição. 
A Margem de Contribuição é um dos fatores que mais afetam a lucratividade do 

varejista e está diretamente relacionada com a estrutura de custos da empresa. 
Parente (2000, p.1777), aponta algumas estratégias para os varejistas ampliarem a 

Margem de Contribuição: 
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• desenvolver um processo de compra mais eficiente; 
• adotar os procedimentos do Efficient Consumer Response (ECR)4 para 

diminuir os custos de compra e operação; 
• desenvolver um sistema de controle das demarcações; 
• buscar uma redução das quebras e desvios; 
• selecionar um mix de produtos de melhor qualidade, que suporte 

melhores margens; e 
• melhorar a composição das vendas dando mais destaques para produtos 

com maiores níveis de  lucratividade. 
 
Margem de Contribuição por departamento e categoria. 
 
 Trata-se de uma das decisões mais críticas no processo de precificação, por envolver a 
composição das vendas e das margens de contribuição das várias categorias que compõem o 
mix de produtos da loja. 
 Como análise de resultados, os relatórios sobre  Margem de Contribuição por 
departamento e categoria são instrumentos básicos para a tomada de decisão sobre estratégias 
de preços, controle de pedidos, de vendedores e representantes, de fornecedores e de 
desempenho de lojas no total ou de seus departamentos. 

Na mesma obra e página, Parente traz dois exemplos  interessantes, aqui reproduzidos, 
de Margens de Contribuição por departamento e loja e de vendas de subcategorias e categoria: 

 
Quadro 02 – Composição das vendas dos departamentos e margem da loja 

    Loja A Loja A            Loja B 
  (1) (2) (3) (4) (5) 
  Margem % Margem % Margem 
  s/Venda Vendas s/Venda Vendas s/Venda 
      Ponderação   Ponderação 
      (1) x(2)   (1) x (4) 
Mercearia 10% 30 3,0 45 4,5 
Perecíveis 20% 40 8,0 30 6,0 
Não-alimento 30% 30 9,0 25 7,5 
Total   100 20,0% 100 18,50% 

 
 O quadro acima mostra como a Margem de Contribuição sobre Vendas de uma loja é 
o resultado da margem de cada departamento, ponderado por sua participação nas vendas. A 
Margem de cada loja é influenciada pelo maior ou menor volume de vendas de produtos com 
maior ou menor margem de contribuição. 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Resposta Eficiente ao Consumidor. É um sistema que envolve toda a cadeia de abastecimento das empresas, 
visando tornar os processos mais eficientes 
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Quadro 03 – Composição das vendas das subcategorias e margem da categoria 
Catagoria:   Loja A Loja A            Loja B 
Frangos (1) (2) (3) (4) (5) 
  Margem % Margem % Margem 
  s/Venda Vendas s/Venda Vendas s/Venda 
      Ponderação   Ponderação 
Subcategorias:     (1) x(2)   (1) x (4) 
 - Inteiros 8% 70 5,6 80 6,4 
 - Cortes 20% 27 5,4 18 3,6 
 - Miúdos 25% 3 0,6 2 0,5 
Total Categoria   100 11,6% 100 10,50% 

 
 O quadro acima mostra como podem ser diferentes as margens de produtos em uma 
mesma categoria. A margem adotada para frangos inteiros demonstra a intenção do 
comerciante em adotar a estratégia de preço “isca” para gerar um tráfego maior de clientes. O 
resultado de cada loja vai variar em função do volume de vendas de cada subcategoria. 
 Ainda para Parente (2000, pg 181), “ O varejista deve buscar formas para ampliar a 
participação das subcategorias mais rentáveis em suas vendas. Para isso deverá rever aspectos 
do marketing mix da categoria e considerar algumas das seguintes ações: 

• ampliar o espaço das subcategorias mais lucrativas; 
• dar espaços mais nobres que estimulem maior visibilidade e compras por 

impulso dessas subcategorias; 
• rever e ampliar sua variedade; e 
• dar mais destaque para promoções dessas subcategorias.” 

 
Ponto de Equilíbrio 
 
 Considera-se ponto de equilíbrio aquele que representa o volume de vendas em que a 
margem de contribuição é igual à soma das despesas fixas com as variáveis. 
 Dois conceitos tornam-se importantes para se calcular o ponto de equilíbrio: a 
distinção entre o que se considera como despesas fixas e as consideradas variáveis. 
 Fixas são as despesas que, independente do volume de vendas, permanecem 
constantes, tais como: aluguel, despesas administrativas, água, luz, telefone, segurança, etc. 
 Variáveis são as que oscilam com o volume de vendas tais como: custo da mercadoria 
vendida, os impostos incidentes sobre as vendas, as comissões, royalties,etc. 
 Segundo Padoveze (2003, p.369), o conceito de ponto de equilíbrio tende a ser 
utilizado em gestão de curto prazo da empresa e isso fica evidente porque não se pode pensar 
em um planejamento de longo prazo para uma empresa em que ela não dê resultado positivo e 
nem remunere o capital investido pelo proprietário. 
 O ponto de equilíbrio pode ser calculado tanto em quantidade como em valor. No 
comércio varejista, em função do mix de produtos comercializados, utiliza-se o ponto de 
equilíbrio em valor. 
 Padoveze (2003, p.370), apresenta diversas variantes de cálculo de metas de ponto de 
equilíbrio, elaboradas com a retirada de alguns custos e despesas fixos da fórmula de cálculo, 
ou da introdução de valores mínimos de lucro que se pretende colocar como meta. Essas  
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variantes são: ponto de equilíbrio operacional, ponto de equilíbrio econômico, ponto de 
equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio meta.  
 O ponto de equilíbrio mais comum usado no comércio varejista, em função do grande 
leque de produtos, é o financeiro, e sua finalidade é mostrar o volume de vendas suficiente 
para gerar uma margem de contribuição capaz de cobrir as despesas variáveis e fixas, exceto 
as depreciações que representam saídas de caixa. 
 Para se efetuar o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, é necessário conhecermos a 
margem de contribuição em percentual sobre o preço de venda. Essa margem de contribuição 
deverá ser a margem média sobre o total das vendas, calculada mês a mês através da 
demonstração de resultados, uma vez que as lojas não trabalham com uma única margem e 
sim com margens diferenciadas por categorias de produtos. 
 
 Fórmula do Ponto de Equilíbrio 
 

                                                          Custos Fixos Totais 
Ponto de Equilíbrio em Valor = ------------------------------------ 
                                                    Margem de Contribuição % 

 
 Se o custo fixo total de uma loja for igual a R$7.000,00 e a margem de contribuição 
percentual média praticada for 40%, o ponto de equilíbrio em valor será: 
 
          $7.000,00 
PE = -------------- = $17.500,00, valor mínimo que deverá ser vendido para cobertura  de 
            0,40                                  suas despesas fixas e variáveis. 
 

Se a loja tiver que montar alguma estratégia de redução do preço de venda em alguma 
categoria do mix de seus produtos, em função, por exemplo, de concorrência, e sua margem 
de contribuição for projetada para 30%, o novo ponto de equilíbrio mostra o volume de 
vendas mínimo a ser atingido para cobertura das despesas fixas e variáveis. Assim teremos: 
          $7.000,00 
PE = -------------- = $23.333,33, valor mínimo que deverá ser vendido para cobertura de  
            0,30                                  suas despesas fixas e variáveis. 
 
 É importante para o lojista ter conhecimento da Margem de Segurança que sua loja 
proporciona. A Margem de Segurança é dada pela diferença entre as vendas totais e as vendas 
calculadas no ponto de equilíbrio. Essa informação é de suma importância porque  ajudará o 
varejista na montagem de estratégias  de preços no que diz respeito a promoção e descontos 
para enfrentar a concorrência ou promover liquidação de estação ou descartar produtos de 
baixo giro.  
 

Margem de Segurança =  Vendas Reais (-) Vendas no Ponto de Equilíbrio 
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 Se as Vendas Reais forem iguais a $15.000 e as Vendas no Ponto de Equilíbrio forem 
de $12.000 a Margem de Segurança será de $3.000. Percentualmente a Margem de Segurança 
será de 20%. 
 
Margem de Segurança = 15.000 (-) 12.000 = 3.000 
Margem de Segurança % = 3.000/15.000 = 0,20 ou 20% 
 
 Reafirmando, o cálculo do ponto de equilíbrio para o varejo permitirá ajustar as 
estratégias de preço e vendas no curto prazo. Nesse ponto a empresa não incorre em lucros, ou 
seja, os custos são iguais à receita.  Várias fórmulas podem ser utilizadas, entre elas 
destacamos: 
1 – Receita Total (RT) = Custo Total (CT) 
      pv (x) qtidade    = Custo Fixo + cv (x) qtidade 
onde, Custo Total = Custo Variável + Custo Fixo, ou  CT = CV + CF 
porém, CV = cv(x)qtidade 
logo: CT = cv(x)qtidade + CF 
portanto, pv(x)qtidade = cv(x)qtidade + CF 
ou seja: preço de venda unitário x qtdade = custo variável unitário x qtidade + custo fixo 
                                            Custo Fixo                                              CF 
2 – P.Eq. em unidades = ----------------------------------------- ou   -------------- 
                                         Margem de Contribuição Unitária          MC Unit. 
 
                                                    Custo Fixo 
3. Ponto de Equilíbrio = ---------------------------------- 
                                                Custo Variável Total 
                                           1 - ------------------------- 
                                                  Receita Total 
                               CF 
ou seja,   PE = -------------------- 
                                  CV 
                           1 - -------- 
                                   RT 
 
Considerações Finais 
 

Como foi verificado, os pequenos e médios varejistas têm no composto mercadológico 
e estudo de preços a ferramenta ideal para sobreviver. Para ter certeza de que o preço e suas 
ferramentas estão afiados para a guerra de mercado, o varejista deve se perguntar: Quem é o 
consumidor do meu produto? Qual o uso que ele faz do mesmo? As decisões de preço para 
chegar até ele estão corretas e/ou adequadas? 

Perguntas simples e óbvias mas são por elas não serem feitas é que as empresas estão 
perdendo seus clientes e conseqüentemente seu dinheiro. 
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O preço é um fator importante na decisão de compra, o consumidor será mais sensível 
à variação do preço de um bem quanto mais e melhores seus substitutos e o número de usos 
que o bem pode ter. 

O preço vem sendo usado como escudo da política de marketing de muitas empresas. 
Em uma economia em que tudo o que se produzia vendia, o preço era estabelecido 
unicamente pela intenção de lucro do fabricante, tendo como base o custo. Hoje, as coisas 
mudaram, e o consumidor exerce com prazer seu poder de repudio, a preços abusivos e às 
discrepâncias entre o preço qualidade e preço e utilidade/durabilidade. O custo, a 
concorrência e o consumidor são uma trilogia que se delineia na formulação de uma política 
de preços. 
 
Estudo de Caso Ilustrativo – Empresa Brinca Fácil 
 
 Brinca Fácil é uma loja especializada em brinquedos. Quando iniciou sua atividade, 
era classificada como microempresa, em função de seu tamanho. O proprietário e mais uma 
balconista davam conta do atendimento durante a semana. Aos sábados e em datas especiais 
(Natal, Dia da Criança, etc.)  a esposa do proprietário ajudava no atendimento. Essa estrutura 
durou por  2 anos. Os controles eram simples em função do volume de vendas e do mix de 
produtos. Quando transferiu a loja para uma rua do comércio principal, onde o tráfego de 
pessoas era maior, seu volume de vendas aumentou, tornando necessária a contratação de 
novos balconistas e, em épocas especiais, de mão de obra temporária. Seu tempo passou a ser 
usado integralmente em controles, todos manuais e que não davam informações em tempo 
real para a Tomada de Decisão. Deixou de fazer contato  com o público consumidor e passou 
a dar um péssimo atendimento aos fornecedores. Foi quando conheceu um sistema 
informatizado (software) para o comércio varejista e, em contato com um especialista em 
administração de varejo, customizou o sistema que passou a dar informações precisas para 
tomada de decisão e para montar sua estratégia de preço. Hoje, com sua segunda loja, 
administra suas compras baseando-se na margem de contribuição por fornecedor e por 
categoria de produtos. O mix de produto tem como base também a margem de contribuição. A 
eficiência de seus vendedores é medida pela margem de contribuição deixada pelas vendas no 
final do mês, medindo inclusive quais deles utilizam melhor as promoções ofertadas pela loja. 
O giro do estoque e a curva ABC tornaram-se ferramentas para as decisões que envolvem 
estratégias de marketing. Para formação do preço de venda é utilizado o mark-up que varia de 
acordo com a categoria  a que pertence o produto e o preço praticado pela concorrência. Tudo 
isso só foi possível com uso da informática e um bom software de gestão para o varejo. 
 
Questões para reflexão  
 
1 – Calcule o mark-up de um produto, cujo custo de venda é de R$80 e o preço de venda 

R$240. 
2 – Quando você utiliza um mark-up de 2,5, qual é a margem de contribuição que você está 

buscando? 
3 – Você seria capaz de descrever a importância da Margem de Contribuição para a política 

de fixação de preço? 
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