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SOBRE A SERASA EXPERIAN

Uma das primeiras lições que todo empresário aprende é a necessidade de
saber precificar seus produtos e serviços. Essa habilidade é fundamental
para garantir a sustentabilidade do negócio, no entanto, essa não é uma
conta fácil. É preciso ter a habilidade de equilibrar diversos fatores para
conseguir atrair clientes, manter-se competitivo no mercado e, ao mesmo
tempo, assegurar a lucratividade e o crescimento da empresa.
Definir um preço adequado para os seus produtos e serviços vai muito

Introdução

além do que chegar a uma quantia que você considera justa. Esse, aliás, é
um erro que empresas de todos os portes podem cometer.
Pensando nesse grande desafio, preparamos este material com todas
as informações que você precisa saber sobre precificação de serviços
e produtos. Entenda como esse processo funciona na prática, qual o
seu impacto no negócio e que cálculos são necessários para definir um
preço coerente com o mercado e com as suas necessidades atuais.
Preparado para se tornar um expert nesse assunto? Então, leia (e estude)
com atenção, e aproveite o momento para refletir sobre suas práticas de
precificação para fazer os ajustes necessários!

O que é
precificação
de produtos?

O QUE É PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS?

Em primeiro lugar, é fundamental entender o que é
precificação. O conceito pode parecer simples: processo
de definição de um custo monetário que o cliente precisa
arcar para ter acesso aos seus produtos e serviços.
A verdade, porém, é que o preço parte de um cálculo
baseado em diversos fatores, objetivos e subjetivos. Mas
antes de prosseguirmos, é importante fazer uma distinção
conceitual importante: a diferença entre preço e valor:
# preço: quantia monetária que o cliente paga por um
serviço ou produto. É, então, um número objetivo,
concreto;
# valor: impressão ou percepção que o público tem em
relação ao custo-benefício de um produto ou serviço.
Por isso, é mais subjetivo, e pode variar conforme o
perfil do consumidor.
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A ideia é simples: quanto mais valor o cliente vê na sua

Com o tempo, porém, seu trabalho passa a ser reconhecido

marca, no seu produto ou serviço, mais caro o item pode

nas redes sociais e na região, sendo contratado por clientes

ser, sem que isso gere uma estranheza. Para entender

mais influentes. Então, o valor de mercado do seu trabalho

melhor essa relação de preço e valor, e o conceito de

aumenta. Com isso, embora os custos de produção sejam

precificação em si, considere o seguinte exemplo de um

os mesmos, a precificação muda, pois o mercado está

fotógrafo que presta serviços em eventos.

disposto a pagar mais caro pelos seus serviços.

No início, embora tenha um trabalho de qualidade, talvez

Entende, agora, como o preço é um conceito dinâmico?

ele não seja conhecido no mercado. Então, sua precificação

Por isso que o processo de precificação demanda bastante

leva em conta, basicamente, custos dos equipamentos,

tempo, pesquisa e conhecimento de técnicas e cálculos

contratação de assistentes, transporte, hora de trabalho no

para garantir que a quantia exigida não só cobrirá os custos,

dia do evento e para edição das imagens, entre outros.

mas também, garantirá o crescimento do seu negócio.
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QUAL É A IMPORTÂNCIA DA PRECIFICAÇÃO CORRETA DE PRODUTOS?

A correta precificação é indispensável para a saúde
financeira da empresa e, consequentemente, para a
própria sobrevivência e crescimento do negócio. Por isso, o
primeiro passo para o processo é entender a importância e
as vantagens de fazer o cálculo correto. Confira algumas!

GANHAR COMPETITIVIDADE NO MERCADO
Os consumidores não são apenas mais conscientes, mas
também, têm mais ferramentas para comparar preços e
encontrar opções mais vantajosas. Por isso, quando você
exige uma quantia muito além do mercado, é bem provável
que seu fluxo de vendas e contratações diminua.
Pode até ser considerado um preço abusivo, trazendo
prejuízos à reputação da sua marca. Sendo assim, é muito
importante adotar uma estratégia de precificação que faça
sentido para sua realidade.
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MANTER A SAÚDE FINANCEIRA
DA EMPRESA

DAR DESTAQUES
A PRODUTOS ESPECÍFICOS

Como você vai observar ao longo deste material, o processo

Engana-se, quem pensa que o processo de precificação tem

de precificação interfere diretamente nos resultados

um objetivo único de gerar lucros e cobrir custos. Em muitos

financeiros do seu trabalho. Esse impacto pode ser bom ou

casos, a estratégia de precificação pode dar um foco maior

ruim, conforme a margem de lucro que você definir.

a certos produtos e serviços. Isso é feito, principalmente, por
criar versões do tipo pequena, média e grande.

Quando a precificação é feita sem o devido planejamento,
é comum que você tenha a sensação de que está

Quando a versão mais barata tem um preço muito próximo

trabalhando bastante ou vendendo muito, sem ver retorno.

à intermediária, essa última parece ser mais vantajosa. O

Afinal, o faturamento estará sendo suficiente apenas para

destaque em termos de preço também pode ser dado quando

dar conta dos custos.

a empresa deseja eliminar estoque, reduzindo ao máximo a
margem de lucro para abrir espaço para novos lançamentos.

Por outro lado, ao conduzir o processo com as informações
corretas, você mantém a competitividade no negócio, sem

Dessa forma, a estratégia de preço pode ser usada para

sacrificar seu lucro e as operações. Uma entrada maior

diferentes objetivos, conforme a necessidade do negócio.

que as saídas representa mais saúde financeira para o

Por isso, vamos mostrar, agora, quais são as principais

seu empreendimento.

estratégias para você precificar seus produtos e serviços.
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COMO PRECIFICAR PRODUTOS CORRETAMENTE?

Os pilares de uma boa precificação são:
# competitividade;

# atratividade;

# lucratividade.

Como falamos anteriormente, não planejar corretamente
o processo de precificação pode trazer danos ao seu fluxo
de caixa. Por isso, é preciso levar em conta diferentes
aspectos dos produtos e serviços fornecidos, sobre os
quais falaremos agora!

LEVE EM CONTA
O CUSTO DO PRODUTO POR UNIDADE
Faça um levantamento de quanto você gastou para
produzir ou adquirir cada produto. Esse é o ponto de
partida para precificar corretamente. Se você comprar
insumos para produzir internamente, é preciso considerar o
preço de cada item de matéria-prima.
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FAÇA UM LEVANTAMENTO DE TODAS AS
DESPESAS ENVOLVIDAS NAS OPERAÇÕES

Nesse momento, você pode classificar essas despesas

Além do custo do produto em si, é preciso considerar as

# fixas: são sempre pagas, independentemente do volume

despesas indiretas, que também são indispensáveis para

em dois grupos:

de vendas, como folha de pagamentos e internet;

comercializar a mercadoria e garantir sua manutenção no
# variáveis: oscilam conforme o volume de vendas, como

estoque, etc. Aqui, incluem-se:

os insumos e o pagamento de horas-extras.
# impostos;

# telefonia e internet;
Todos os custos e despesas operacionais precisam ser

# ações de marketing;

# materiais de limpeza;

pagos pelas vendas e contratações. Existem diversas
estratégias para isso. Uma sugestão é diluir os custos

# folha de pagamento de
funcionários;

# frete.

fixos no mix de produtos, definindo um percentual de
contribuição acima do custo. Assim, fica mais fácil saber
quantos produtos de cada grupo precisam ser vendidos

# energia;

para cobrir suas despesas.
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RESPEITE A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

DEFINA SUA MARGEM DE LUCRO

Digamos que o custo do produto (incluindo impostos, frete

Ao vender o produto, nunca é suficiente que ele cubra as

e preço) tenha somado R$80,00, e você definiu a margem

despesas e os custos. É preciso, claro, que ele gere lucro.

de contribuição em 20%. Então, o item não deve ser vendido

Só assim, vai servir aos objetivos do negócio.

por menos que R$96,00. E nem incluímos, aqui, a margem
de lucro. Falaremos dela, a seguir.

O lucro é a diferença entre o faturamento da venda e
a redução de custos e despesas. O percentual de lucro
depende bastante do modelo de negócio, segmento e tipo
de produto ou serviço. O ideal é buscar um equilíbrio entre
o que trará um retorno satisfatório para a empresa e, ao
mesmo tempo, será atrativo para os clientes.
Diversos fatores podem afetar o lucro que é possível obter
ao vender seus produtos e serviços. O principal deles é o
mercado. Entenda por quê, agora!
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ANALISE O MERCADO
Como falamos acima, o fator mercadológico é essencial

Então, você pode considerar reduzir sua margem de lucro.

para garantir que se formem preços competitivos. Isso

Se o percentual ficar muito apertado, é possível aumentar

significa ficar de olho no que os principais concorrentes

a margem de outro item e oferecer os dois juntos por um

estão fazendo! Para isso, vale coletar informações como:

preço interessante.

# Quais preços estão praticando?
# Para quem vende?
# Qual está sendo o volume de vendas?
Durante essa análise, talvez você perceba que seus preços

Outro aspecto importante do mercado é a
relação entre oferta e demanda. Isso afeta
diretamente os preços. Na prática, se há
muita demanda e pouca oferta, os preços
são mais elevados. Por outro lado, se a
demanda é baixa e há muita oferta,
é natural que os valores caiam.

estão muito altos. Se esse for o caso, você corre o risco de
ficar com o estoque parado e, talvez, não tenha um volume

Por isso que, em casos de alta concorrência, não vale subir

de venda satisfatório.

os preços, a não ser que haja um diferencial significativo.
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CONSIDERE SEU PÚBLICO E A DEMANDA
Quando você analisa o mercado e percebe que não há
uma concorrência direta, é possível levar em conta outros
fatores para chegar a um preço ideal. Um deles é o público.
Avalie quanto o público estaria disposto a pagar pelos seus
serviços e produtos, levando em conta negócios similares.
Com uma análise detalhada do perfil do consumidor, você
também consegue extrair informações importantes para o
seu processo de precificação, como necessidades, hábitos
de consumo e renda salarial.
Em muitos casos e modelos de negócios, os clientes podem
ter o costume de negociar preços. Mas se sua precificação
não for bem construída, você pode ficar sem margem para
ceder na barganha. Por isso, ao precificar, considere um
percentual de segurança, caso tenha que negociar.
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QUAIS CÁLCULOS SÃO NECESSÁRIOS PARA PRECIFICAR CORRETAMENTE?

Agora que você entendeu os principais fatores que deve

CALCULANDO O CUSTO DO PRODUTO

levar em conta ao precificar seu produto ou serviço, é
importante saber fazer os cálculos corretos para não errar e

Vamos considerar dois casos. No primeiro, você compra

ter prejuízo.

o produto para revender. Nessa situação, basta somar
o valor do produto às demais despesas diretamente
relacionadas. Por exemplo:
200 camisetas por R$25,00 cada: R$5.000,00;
frete das camisetas: R$130,00;
pacote com 150 sacolas: R$40,00
(ou seja, R$0,27 cada sacola);
frete das sacolas: R$15,00;
custo final: R$5.185,00.
Outro caso seria um item que será produzido por sua
empresa a partir da compra de matéria prima. Nessa
situação, você precisa considerar quanto de material será
utilizado em cada produto, precificando o grama ou a
metragem de cada material utilizado.
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CALCULANDO
A PRECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
A precificação de serviços pode ser feita de diversos
modos. Dependendo do nicho ou modelo de negócios, você
pode escolher por hora ou por um preço fixo. Ao precificar
os serviços, não se esqueça de incluir possíveis materiais
e produtos que você necessitará, como softwares,
contratação do trabalho de terceiros, equipamentos,
seguros, transporte, entre outros.

CALCULANDO
AS DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS

CALCULANDO O LUCRO DESEJADO
Especialmente no que se refere à venda de produtos, é
preciso determinar quanto de lucro você deseja ter. Esse

Agora, é preciso fazer um levantamento de todas as

valor será, em parte, direcionado para sua remuneração.

despesas fixas e variáveis. Isso inclui aluguel, internet,

Considerando o exemplo das 200 camisetas, talvez você

energia, água, mão de obra, financiamentos, seguros, etc.

defina um lucro de R$1.200,00. Então, esse será o valor

Esses valores serão somados aos custos já calculados.

usado no cálculo final.
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CALCULANDO O CUSTO FINAL
Para o custo final, some todos os custos, despesas e o
lucro desejado para determinar o faturamento que deverá
ter. Veja como ficaria no exemplo que demos:
custo das camisetas: R$5.185,00;
internet e telefonia: R$90,00;
aluguel e outras despesas operacionais
do espaço: R$600,00;
lucro desejado: R$1.200,00.
custo total: R$7.075,00.

Esse, no entanto, não será o valor ofertado ao público.
Acrescente uma margem de segurança para negociação
e não deixe de avaliar o mercado para descobrir o preço
praticado pelos concorrentes. Cada nicho terá suas
próprias necessidades e características que devem entrar
nesses cálculos.

Teríamos, então, o seguinte cálculo:
Assim, é importante estudar as particularidades do seu
R$7.075,00 divididos para 200 camisetas;
cada camiseta deverá ser vendida por,
no mínimo, R$35,38.

negócio. Outra dica importante é montar uma planilha
eletrônica que automatize esses cálculos. Assim, o
processo de precificação ficará muito mais fácil.
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A precificação de produtos é um processo complexo e bastante
importante para o crescimento do seu empreendimento. Erros nessa
etapa podem fazer você ter prejuízos financeiros e comprometer o fluxo
de caixa do seu negócio.

Conclusão

Por isso, dedique tempo e estudo suficiente para analisar o mercado, seu
público e seus produtos e serviços. Defina uma margem de lucro coerente
com o que o público está disposto a pagar e que, ao mesmo tempo, seja
suficiente para dar a você um retorno satisfatório. Dessa forma, seu
negócio será um sucesso!

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa
Experian é responsável pela maior base de dados
da América Latina e oferece os relatórios mais
precisos e eficazes do mercado. Apoiam empresas,
empreendedores e consumidores em suas decisões
de crédito e oferecem soluções para gestão de riscos,
marketing e certificação digital.
Desde 2007 são parte do grupo Experian, a maior referência
mundial em serviços de informação. Por meio de soluções
tecnológicas e inovadoras da Serasa Experian, desvendam
o poder dos dados para ampliar oportunidades para
pessoas e empresas.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!
QUERO ACESSAR O BLOG AGORA MESMO!

