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Preços: formação do preço de venda no varejo 
 

Arnon Henrique Marquioni 
 
 

“Numa época em que a maioria das empresas sofre uma queda real em seus lucros e 
margens de lucros, chegou a hora de começarem a prestar atenção em uma das estratégias 
comerciais mais cruciais e mais comuns de conciliar estratégias de marketing e finanças”.1 

As estratégias de áreas distintas como marketing, finanças e recursos humanos, sem 
deixar de compartilhar com a produção, têm como objetivo macro melhor aproveitamento e 
rentabilidade da empresa, ou seja, o crescimento e melhor posicionamento. Abordando um 
contexto holístico, toma-se como ponto de partida a área mais vista da empresa, o marketing, 
que é a vanguarda na busca  para conhecer o macroambiente e alavancar negócios e vendas. 
As demais áreas estão diretamente inseridas nesse processo, sem exceção, visto que o 
desmembramento ou falta de comunicação geram conflitos internos que podem ser 
extravasados, causando perda de rendimento. Partindo desse pressuposto (de interação das 
áreas afins de administração), cada uma tem seu papel, que deve ser unificado em um único 
objetivo. Recursos Humanos têm um papel importante ao primar pela qualidade dos 
profissionais e gerar integração. Produção é importante pela qualidade e agilidade no 
processo, visando redução de “gaaps” e “set-ups” e desenvolvendo novas formas para a 
economia dos custos. Já a área de Finanças tem como objetivo avaliar a rentabilidade da 
empresa e prezar para que aumente. Dessa forma, a interligação com a área de marketing é 
muito valiosa para que a ascensão da empresa seja sempre em bases sólidas. Um dos pontos 
mais discutidos entre essas áreas é o preço, seus custos e seu posicionamento perante o 
mercado. 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar o processo de formação do preço de 
venda na ótica mercadológica, seguindo os princípios de marketing e avaliação do micro e 
macroambiente. Já na ótica financeira, o processo parte do custo de aquisição e valores 
envolvidos no seu preço final bem como a explanação dos cálculos para os descontos 
concedidos sem causar impacto ao custo do produto, fazendo com que o volume de vendas da 
empresa seja rentável.  

A interação dos tópicos analisados faz com que se desenvolva um contexto amplo para 
esse assunto, no qual os resultados dependem da estratégia planejada pelo administrador do 
negócio, desenvolvendo uma forma de quantificar o mix de marketing, razão pela qual sua 
formação requer cuidadosos estudos do mercado, da concorrência e de fatores internos e 
externos à empresa.2 A conjuntura desses fatores pondera a estratégia que determinará o preço 
do produto dentro do mercado.  

“... observando o mundo dos negócios, vê-se que o preço, componente essencial do 
composto de marketing da empresa moderna, está sujeito à influência de uma série de 
fatores, muitos deles fora do controle dessas organizações, tais como a regulamentação do 
governo, as condições do ambiente econômico, o desenvolvimento tecnológico, a competição 
nos mercados e os padrões de compra dos consumidores”. 3 

São vários os setores da economia que não apresentam problemas com a determinação 
do preço de venda, porque estão inseridos em um nicho onde existem muitos produtos 
semelhantes e a concorrência é quem estima o preço de venda.4 Esse não é o caso do varejo 

                                                 
1 Antonio Carlos GIULIANI, 2003. p. 122. 
2 José Carlos SARDINHA, 1995, p.3. 
3 Idem, p.5. 
4 Franklin Marcolino de SOUZA e Ana Patrícia Rodrigues LEITE, 1997. p.175.  
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que, além da forte concorrência, tem o preço determinado pelo cliente. No entanto, esse tipo 
de empresa deve ajustar seus custos para ter o lucro esperado. O problema está nas empresas 
varejistas, que necessitam estipular o preço de venda de seu produto avaliando todos os 
fatores intrínsecos. A sensibilidade dos consumidores, algo muito complexo e que exige 
cautela, afeta diretamente o mercado: caso o preço seja muito alto, os consumidores buscam 
similares ou não compram, ou se é muito baixo, não cobrem os custos, inviabilizando o 
negócio. 

Sendo objetivo das empresas a maximização do lucro, o estudo da política de preços é 
de suma importância para a viabilidade do negócio, pois efetuar as vendas a um preço 
nivelado, ou abaixo do seu custo, pode provocar a decadência da empresa.  

As empresas enfrentam vários problemas específicos de preço5, quando da sua 
determinação para um certo produto,  defrontando com “preços em cascata”6, provenientes da 
legislação tributária vigente. Contudo, o preço deve variar de empresa para empresa, sendo 
muito arriscada a “cópia” do preço do concorrente sem analisar seu custo. Por essa ótica é 
avaliada também a política de descontos, muito comum no mercado varejista de moda. Os 
descontos devem ter um impacto direto à margem de contribuição7, mas não sobre o preço 
total do produto, que engloba também o custo (apesar de ser calculado sobre o mesmo), para 
que assim não cause déficit na venda.  

A formação do preço de venda foi analisada em dois aspectos: 
a) Mercadológico: como a mercadoria será vendida, o valor emocional dessa mercadoria 

para o consumidor e o posicionamento do produto perante os concorrentes, ou seja, como 
os fatores psicológicos interferem no preço; 

b) Financeiro: analisado pela ótica da estrutura dos custos de aquisição, operação e venda do 
produto agregando aos custos o “mark-up”8 e, conseqüentemente, obtendo lucro. 

 
Formação do Preço: análise mercadológica 

 
Para os pequenos empresários e administradores, talvez a formação do preço de venda 

de um produto ou serviço seja uma das maiores dificuldades encontradas dentro do composto 
mercadológico: apesar de ser um dos elementos mais flexíveis, pode ser rapidamente 
modificado e adaptado ao mercado. 

Destacam-se dois componentes: volume de vendas e preço do produto. É vital que se 
dê atenção e importância ao processo de formação de preço; este não deve ser determinado 
isoladamente das características do nicho e da estratégia corrente de marketing.9   

Fatores como custo, ponto de equilíbrio, demanda, lucro, margem de contribuição e 
concorrência, aliados à sensibilidade do consumidor e seu comportamento tornam complexo o 
assunto, que hoje é chamado de precificação. 

Dentre os vários estudos sobre preço, Parente aponta “o comportamento do mercado 
consumidor como um dos principais determinantes que o varejista deve considerar quando 
estiver definindo suas políticas de preço”.10 O comportamento de escolha do comprador sofre 

                                                 
5 Philip KOTLER, 1998. p.372. 
6 Preços em cascata: é a incidência de tributos e valores agregados no decorrer do processo de compra do 

produto, que vão sendo agregados sobre o total. 
7 Margem de Contribuição: é a diferença entre a receita e os custos variáveis  o qual adicionado ao volume de 

vendas implicará na cobertura dos custos fixos e gerará a possibilidade de lucro. Para maiores detalhes, vide 
José Carlos SARDINHA, 1995. p.79. 

8 Mark-up: é a porcentagem adicionada ao custo variável total unitário do produto que determinará o preço de 
venda. Para maiores detalhes, vide: José Carlos SARDINHA, 1995. p.70.  

9 Justin G. LONGENECKER; Carlos W. MOORE; J. William PETTY, 1997. 
10 Juracy PARENTE, 2000. p.165. 
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mudanças com o passar do tempo. Alguns outros fatores, além do preço, também são levados 
em consideração para a tomada de decisão no momento da compra. A relação do custo 
(preços e ofertas) com o benefício (qualidade, variedade, ambientação, atendimento, etc.), que 
a empresa irá ofertar ao comprador, terá que estar de acordo com um conjunto de 
características macroambientais, como, por exemplo, a moda e conceitos vigentes à época, 
que influenciarão na decisão de compra. 

A existência de sensibilidade ao preço demonstra o perfil dos consumidores:uns são 
pouco sensíveis ao preço, são influenciados pela compra de produtos exclusivos e que lhes 
dão alto valor de satisfação; outros são muito sensíveis e influenciados pela compra de 
produtos substitutos, que podem ser comparados, pela qualidade, em relação ao melhor custo 
benefício. 

Para Kotler (1998)11, o preço permanece ainda como um dos elementos mais 
importantes na determinação da participação de mercado de uma empresa e em sua 
rentabilidade. É preciso deixar claro que o consumidor possui uma renda limitada, por isso 
busca, em um produto ou serviço, a maior satisfação possível, mas que seja compatível com 
suas possibilidades financeiras de compras. 

Como o consumidor no varejo adora uma liquidação, as empresas fornecem preços 
baixos na confiança de alavancar os negócios. Essa abordagem funcionou por muitas décadas. 
De fato funcionou na medida em que a economia de escala, associada à produção em massa 
de bens e serviços, resultava em reduções de custos e, a cada redução de custos, em redução 
de preços. 

Por isso, Cobra afirma que é importante a empresa adquirir conhecimento acerca das 
preferências de seus consumidores, para transformar esse conhecimento na sabedoria da 
plena satisfação de necessidades e desejos explícitos e ocultos...12, procurem os consumidores 
preços menores ou maiores, desde que os produtos e serviços possam ser traduzidos em 
satisfação da relação custo benefício. 

Adotar políticas de preço corretas significa determinar o preço, não somente com base 
na decisão financeira, mas incorporando o processo global de marketing da empresa. As 
informações recebidas da análise mercadológica juntamente com a análise financeira deverão 
contribuir para estruturar adequadamente o processo de formação de preço. 

Os administradores e empresários devem saber que o preço é o que custará o valor 
percebido pelo consumidor. Dar atenção à perspectiva do cliente em relação ao produto e 
serviço, e não ignorar essa percepção, pode contribuir, segundo Nickels e Wood (1999)13 para 
gerenciar a eficácia, aumentando o pacote de valor e levando a relações lucrativas de longo 
prazo com os clientes. 

 
Fixação do preço sob enfoque financeiro 
 

Numa época em que a maioria das empresas sofre uma queda real em sua margem de 
lucro, chegou a hora de começar a prestar atenção em uma estratégia comercial crucial para a 
fixação de preços.  

É importante reavaliar as práticas atuais, atendendo às novas exigências do mercado, 
com maior conhecimento da margem de contribuição entendida como a diferença entre o 
preço de venda de um produto e seu custo variável; no que tange aos custos, podemos 
classificá-los em custos fixos, aqueles que não estão diretamente relacionados com o volume 
de vendas da empresa, ou seja, exista ou não vendas, o empresário desembolsará o valor; já os 

                                                 
11 Philip KOTLER, 1998, p. 372. 
12 Marcos Henrique Nogueira COBRA, 2001. p.199. 
13 William G NICKLES, Marian Burk WOOD, 1999. 
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variáveis são os custos agregados ao produto, os quais variam diretamente com o volume de 
vendas. Após o conhecimento da margem de contribuição e a determinação do custo total da 
empresa divididos em custos fixos e variáveis, percebe-se a necessidade de descobrir em que 
momento a receita da empresa cobrirá o custo total gerando um excedente que se pode chamar 
de lucro. A priori, a margem de contribuição tem como finalidade cobrir o custo fixo, e 
entende-se que esta relação entre custo fixo e margem de contribuição na busca de um ponto 
de referência em que existe o valor nulo (nem lucro, nem prejuízo), é de extrema necessidade 
para o planejamento das vendas e do orçamento da empresa. Para esse conceito dá-se o nome 
de ponto de equilíbrio, como sendo o ponto cuja receita total é igual ao custo total. 

Podemos apresentar a seguinte fórmula para o varejo utilizar-se como meio para 
redefinir suas estratégias: 

 
Ponto de Equilíbrio =             custos fixos                . 

                        margem de contribuição % 
 
A margem de contribuição percentual pode ser obtida da divisão da margem de 

contribuição pelo faturamento ou receita total. 
A formação do preço de venda está ligada diretamente à rentabilidade do negócio, 

tendo em vista a necessidade de avaliar as estruturas de custo do produto e os valores 
agregados (frete, despesas aduaneiras, no caso de importados, e tributos). Dessa forma, é 
necessário um detalhamento desses valores e embutí-los ao custo unitário do produto, de 
modo a calcular o valor correto de aquisição. Vejamos um exemplo hipotético, levando em 
conta alguns pontos fundamentais sobre a fixação de preços no varejo (Pricing no varejo para 
Microempresas). 

Na compra de um lote de 1.000 camisas (para revenda), tendo cada camisa custado R$ 
15,00, foi pago um frete de R$ 200,00 para que essas camisas chegassem até a loja.  

 

Valor unitário da camisa 

Quantidade de camisas 

Valor total das camisas 

Valor total do frete 

Valor total da compra 

Custo unitário das camisas 

R$ 15,00 

1.000 

R$ 15.000,00 

R$ 200,00 

R$ 15.200,00 

R$ 15,20 
 

O valor do frete foi adicionado proporcionalmente ao custo unitário das camisas, pois 
faz parte integrante da compra, tal como as demais despesas envolvidas diretamente nesse 
tipo de operação. 

É imprescindível conhecer o negócio e saber quais são as obrigações fiscais relativas a 
ele, visto que elas estão diretamente relacionadas com o retorno a ser obtido na venda. As 
pesquisas realizadas demonstram que cerca de 85% das microempresas e empresas de 
pequeno porte no comércio varejista de moda estão enquadradas no regime tributário do 
SIMPLES14, que beneficia as empresas com faturamento anual de até R$ 1.200.000,00 através 
de um tributo que unifica o PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para 

                                                 
14 SIMPLES: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições,  enquadrado na forma do artigo 2º  

da Lei nº 9317, de 05 de dezembro de 1996. Para maiores esclarecimentos, vide Legislação Federal nº 9317, 
de 05/12/1996. 
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Financiamento Social), IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido) e ainda tem inclusa a parcela do Empregador referente ao INSS 
(Instituto Nacional de Seguridade Social), o que traz uma redução na carga tributária dessas 
empresas. No caso de empresa de comércio varejista de moda, esta está sujeita à tributação do 
ICMS pelo Governo do Estado tributo adotado pelo Estado de São Paulo por causa das 
pesquisas feitas no interior, na região de Rio Claro e Piracicaba. Todavia, a maioria delas, por 
venderem diretamente ao consumidor final, pode beneficiar-se do SIMPLES Paulista15, o qual 
foi adotado para cálculo do custeio para a formação do preço de venda.  

De acordo com a Lei Federal nº 9317, de 05 de dezembro de 1996, a tabela abaixo é 
utilizada como referência no cálculo de impostos e contribuições federais unificados. 

 
Porcentuais aplicáveis sobre a receita bruta 

mensal 
Contribuição ao INSS já inclusa nos 

percentuais Enquadramento da pessoa 
jurídica 

Receita bruta acumulada no 
ano-calendário em curso 

R$ Pessoa jurídica não 
contribuinte do IPI

Pessoa jurídica 
contribuinte do IPI 

Pessoa jurídica contribuinte ou não 
do IPI 

Até           60.000,00  3,0% 3,5% 1,2% 

De           60.000,01  
Até           90.000,00  

4,0% 4,5% 1,6% 

De           90.000,01  

Microempresa 
(ME) 

Até         120.000,00  
5,0% 5,5% 2,00% 

Até         240.000,00  5,4% 5,9% 2,14% 

De         240.000,01  
Até         360.000,00  

5,8% 6,3% 2,28% 

De         360.000,01  
Até         480.000,00  

6,2% 6,7% 2,42% 

De         480.000,01  
Até         600.000,00  

6,6% 7,1% 2,56% 

De         600.000,01  
Até         720.000,00  

7,0% 7,5% 3,70% 

De         720.000,01  
Até         840.000,00  

7,4% 7,9% 3,10% 

De         840.000,01  
Até         960.000,00  

7,8% 8,3% 3,50% 

De         960.000,01  
Até      1.080.000,00  

8,2% 8,7% 3,90% 

De      1.080.000,01  

Empresa de Pequeno 
Porte   ( EPP ) 

Até      1.200.000,00  
8,6 9,1 4,30% 

Fonte: Instrução Normativa SRF nº 09, de 10/02/1999, Capítulos IV ao V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 SIMPLES Paulista: denominação popular recebida pela Lei nº 10.086, de 19 de novembro de 1998, que 
instituiu o regime tributário simplificado da microempresa e empresa de pequeno porte no Estado de São Paulo. 
Esse regime simplificado objetiva atribuir aos contribuintes paulistas tratamento jurídico diferenciado, visando 
simplificar o cumprimento das obrigações fiscais, de acordo com o que determina o artigo 179 da Constituição 
Federal de 1988 e Convênio ICMS nº 59/89, de 25 de maio de 1989 (31/05/1989). 
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De acordo com a Lei nº 10.086, de 19 de novembro de 1998, referente ao SIMPLES 
paulista, é utilizada a tabela abaixo para fins de cálculo do ICMS devido: 

 
Enquadramento 

da pessoa 
jurídica 

Receita bruta acumulada no 
ano-calendário em curso R$ 

Contribuição ao INSS já 
inclusa nos percentuais 

Microempresa 
( ME ) Até 150.000,00 ISENTO 

De 150.000,01 Empresa de 
Pequeno Porte 

(EPP/A) até 720.000,00 
2,1526% 

De 720.000,01 Empresa de 
Pequeno Porte 

(EPP/B) até 1.200.000,00
3,1008% 

Fonte: Lei nº 11.270, de 29/11/2002, publicada no DOE/SP em 30.11.2002. 
 

Para formular o preço de venda embutindo os impostos designados nas tabelas antes 
descritas, é necessário usar cálculos matemáticos para calcular a margem líquida de 
contribuições unitárias, que vem a ser a percentagem estimada, convertida em valor absoluto, 
desconsiderando os impostos. Isso pode ser visto no exemplo seguinte. 

Supondo que as camisas têm um custo unitário de R$ 15,20, a mark up será de 30%. 
 
Se for calculado diretamente obtêm-se: 
 
Custo da Camisa   15,20 
Mark up (30%)  4,56 
Preço de Venda da Camisa   19,76 
 
Na hora de calcular o imposto, supondo que o faturamento mensal da loja seja de R$ 

20.000,00 e o acumulado no ano esteja em R$ 360.000,00, entende-se que a empresa está 
enquadrada pelo SIMPLES Federal na faixa que corresponde à alíquota de 5,8%, pois é 
apenas comércio e não é contribuinte do IPI. No SIMPLES Paulista está enquadrada na faixa 
que corresponde à alíquota de 2,1526 (Empresa de Pequeno Porte - EPP/A). Calculando os 
impostos individualmente sobre uma peça de camisa, determina-se o preço de venda, que a 
partir deste momento chamaremos de Faturamento. 

 
Faturamento   19,76 
Simples Federal (5,8%)      1,15 
Simples Paulista (2,1526%)     0,43 
Valor da receita efetiva  18,18 
 
Dessa maneira, o valor da venda foi reduzido de 19,76 para 18,18, reduzindo o mark 

up de 30% para 19,61%.  
Este trabalho demonstra, a seguir uma forma simples de embutir o imposto que, 

quando do ato da venda, manterá o retorno da margem de contribuição constante. Para o 
empreendedor, o valor que ele espera ter de retorno em seu negócio é uma porcentagem 
líquida sobre o preço de venda e não como foi demonstrado anteriormente sobre os custos 
variáveis. Para isso é necessário prestar atenção nas alíquotas com as quais a empresa está 
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atuando no período, que varia de acordo com o acúmulo de faturamento durante o ano em 
exercício e o valor da porcentagem líquida cujo empreendedor quer ter de retorno sobre o 
produto.  

Primeiramente, determina-se a faixa na qual a empresa está operando, que no caso em 
estudo é Empresa de Pequeno Porte (entre R$ 240.000,00 e R$ 360.000,00), gerando as 
seguintes alíquotas: SIMPLES Federal 5,80% e Simples Paulista 2,1526%. 

O valor do custo, já com todos os valores que agrega à sua compra, divide-se pelo 
inteiro (em percentual) subtraído do valor desejado (em percentual); esse valor obtido é um 
valor de preço ainda bruto, deve-se ainda embutir os impostos através da divisão do preço 
bruto pelos impostos em valores numéricos subtraídos do inteiro. Exemplificando: 

 
Preço de Venda Bruto                      =          Custo da Mercadoria 
                  (100% - % do valor desejado) 
 
Preço de Venda Bruto                      =                   15,20                     =     21,72 
                                                                           (100% - 30%) 

 
Preço de Venda com os impostos                      =         Preço de Venda Bruto 
                                                                                               1 – impostos 
 
Preço de Venda com os impostos                      =       _______21,72_______ 
                                                                                    1 – (0,058 + 0,021526) 
 
Preço de Venda com os impostos                      =                   21,72 
                                                                                              0,920474 
 
Preço de Venda a ser praticado pela empresa = 23,60 
 

                                                          
O preço de venda, no valor de R$ 23,60, mantém a Margem de Contribuição de 30%, 

mesmo após o recolhimento dos impostos, o que resulta em um melhor controle para o 
orçamento de vendas e projeção, além de manter constante a rentabilidade do negócio. 

Concluindo isso, verifica-se as deduções até o custo variável do produto: 
 
Preço de venda a ser praticado pela empresa  23,60 
Valor deduzido referente ao simples federal ( 1,37) 
Valor deduzido referente ao simples paulista ( 0,51) 
Preço sem os impostos  21,72 
Margem de 30% sobre o preço sem os impostos  ( 6,52) 
Valor do custo variável  15,20 

 
 
7.3. Mark Down - Política de Descontos  

 
Sabe-se que no varejo é muito comum a existência de política de descontos, com o 

intuito de cativar os clientes e até mesmo alavancar vendas. O mark down pode ser 
compreendido como o percentual pelo qual o preço normal de um produto é reduzido para 
estimular as vendas. É possível verificar varias óticas para o fator desconto nas vendas. Se for 
analisado apenas como uma alavanca das vendas não relata realmente o contexto da operação, 
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pois isto envolve muito mais do que o setor comercial, tem uma estrutura financeira muito 
importante por trás desse ato. Se for concedido um desconto de igual valor à margem de 
contribuição, não apenas está deixando de ter lucro na venda, como está tendo prejuízo, e isso 
pode ser provado facilmente, como será feito mais adiante. Outro fato importante nesse 
contexto é o estímulo para as vendas, à vista ou a prazo, decorrente da taxa de desconto em 
relação ao rendimento de aplicações financeiras. É uma ótica mais abrangente, todavia 
simples de perceber. Um bom exemplo disso seria um desconto de 10% para a compra à vista. 
O comprador tem o dinheiro em uma poupança que rende em torno de 1% ao mês, e a prazo 
pode ser feito apenas em um pagamento para 30 dias. Observa-se que o desconto visa captar o 
giro do empresário mediante vendas à vista e para o comprador é uma boa oportunidade, pois 
o pagamento da mercadoria seria feito, independentemente do prazo, e seu rendimento não 
cobre o valor do desconto obtido. Já quando o comerciante estica os prazos e não existe 
desconto à vista, este já deve ter embutido os juros pelo prazo de espera do recebimento, 
normalmente mais altos do que os financiamentos e empréstimos de instituições financeiras.  

Para adotar uma política de descontos é importante avaliar, primeiramente, a 
sensibilidade do mercado a respeito do preço e formatar os preços, de modo que não sejam 
destituídos de seu real valor, ou seja, que não gerem défict na venda. Este estudo também é 
baseado em cálculos matemáticos que balizam os valores dos descontos com os preços de 
venda e a margem de contribuição, não deixando que essa margem de contribuição sofra 
graves distorções no decorrer da negociação. Para que isso ocorra, foi adotado um parâmetro 
de qual será a escala de porcentagem de desconto que será oferecida. 

Utilizando padrões matemáticos, apropria-se de um valor absoluto que deve ser 
mantido inalterado, no caso a Margem de Contribuição, e o outro valor trabalha como 
indexador para os descontos se tornando similares nas operações. Maior esclarecimento pode 
ser visto no exemplo apresentado a seguir. 

Para se obter o valor do índice para cada desconto desejado deve-se dividir o inteiro 
(100) pelo inteiro subtraído do desconto: 

 
    __Valor Total______                            
Valor Total – Desconto 
 
  100      =  1,25 (Índice de multiplicação para um desconto de 20%) 
100-20  
 
Então, para um desconto de 20% sobre o preço de venda é necessário aplicar 25% de 

margem, o que torna o desconto nulo. 
 
Para receber por um produto R$ 120,00, concedendo um desconto de 20%, qual seria 

o valor a ser divulgado como preço de venda?  
Essa pergunta tem resposta muito simples. Vejamos o cálculo abaixo: 
 
Valor a ser recebido      120,00 
Porcentagem do Desconto         20% 
 
Preço de Venda =     120 x 120,00  = 1,25 (índice) 
                                             120-24 
 
Preço de Venda =  R$ 150,00 
Desconto de 20% sobre o preço de venda R$   30,00 
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Valor Recebido pela Mercadoria  R$ 120,00  
O estudo da formação do preço de venda, através da análise do comportamento dos 

custos e variáveis agregadas ao produto, pede a geração de um indexador para aferir o retorno 
rentável das vendas. Esse método pode ser aplicado não apenas ao modelo sugerido pelo 
autor, mas também às demais empresas, apenas levando em conta a carga tributária decorrente 
das variações de legislação. O modelo sugerido para equalização dos descontos é algo de 
grande valia para o comércio varejista e este usa esse artifício para conquistar clientes e, em 
contrapartida, não compromete a rentabilidade do negócio. 

    
Considerações Finais 

 
Avaliando a empresa como um todo, verificou-se a necessidade de interagir 

competências que se complementam, tais como: marketing, finanças e gestão de tributos. 
Neste trabalho foi descrita uma síntese da dinâmica do varejo no mercado, focalizando tanto o 
macroambiente quanto as dificuldades internas. 

Os agentes externos, do mesmo modo que os agentes internos, limitam as ações dos 
microempresários varejistas, deixando apenas uma pequena margem para gestão, e é dentro 
dessa pequena margem que está o poder de influência e persistência no sucesso e 
sobrevivência no mercado. 

Através da observação e relatos informais sobre as experiências desses 
microempresários, em comparação com modelos já conhecidos, muitas vezes  há 
contradições, quando o assunto é preço, gerando uma interessante análise desses gestores que 
estão à mercê de seus concorrentes.  

Tendo como objetivo delinear o processo de formação de preço, ponto este de maior 
influência e persuasão no comércio varejista, é possível focalizar a atividade lucrativa; no 
entanto, também houve confronto do volume de vendas com o valor de vendas e o custo do 
processo e do produto. Este estudo foi muito interessante, tendo em vista a importância de 
efetuar uma venda com retorno e respaldo financeiro, não apenas vender para girar o estoque, 
mas sim para ter uma margem de lucro, que contribui para a saúde financeira e continuidade 
do empreendimento. 

 
Questões para refletir 

 
1 - A alavancagem do volume de vendas é sempre benéfica para a saúde financeira da 

empresa? 
2 - Qual é a importância do estudo do impacto dos tributos nas vendas e no negócio como um 

todo? 
3 - Deve-se basear 100% nos preços dos concorrentes na hora de fixar o preço da empresa? 
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