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Resumo
Pode-se ter como certo que definir preços de vendas de mercadorias, produtos e serviços com
base em dados confiáveis e exatos é fundamental para que uma empresa possa manter-se
competitiva dentro de seu ramo de atuação. Assim, justifica-se fazer um estudo que vise dar
fundamentação para que o empresário possa definir seu preço dentro de uma margem de lucro
desejada e possível dentro da realidade de seu mercado. Assim sendo, este estudo tem por
objetivo principal analisar quais os preços de venda ideais para os serviços prestados em uma
lavanderia industrial tendo por base os seus custos. Atualmente a empresa estudada
comercializa seus produtos com o preço baseado no mercado, porém, quando a mesma começou
a controlar seus custos notou-se que os preços de venda estavam defasados. Para atingir o
objetivo proposto foi desenvolvida uma pesquisa exploratória e aplicada. A pesquisa tem uma
abordagem quantitativa, onde apresenta resultados numéricos, e é um estudo de caso. Ao final,
pode-se contribuir com o melhor entendimento da questão na empresa estudada e foram
apresentados ao gestor da empresa os preços de venda ideias para cada serviço, calculados a
partir
da
aplicação
do
Mark-up
sobre
os
custos
da
produção.
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Abstract
It can be taken for granted that defining sales prices of goods, products and services based on
reliable and accurate data is fundamental for a company to remain competitive within its field of
activity. Thus, it is justified to make a study that aims to give reasons for the entrepreneur to be
able to define its price within a desired and possible profit margin within the reality of its
market. Therefore, this study has as main objective to analyze which sales prices are ideal for
the services rendered in an industrial laundry based on their costs. Currently the company
studied sells its products with the price based on the market, but when it started to control its
costs it was noticed that the sale prices were out of date. To reach the proposed objective, an
exploratory and applied research was developed. The research has a quantitative approach,
where it presents numerical results, and is a case study. In the end, we can contribute to the
better understanding of the issue in the company studied and presented to the company manager
the sales prices ideas for each service, calculated from the application of Mark-up on the costs
of production.
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1 Introdução
O preço de venda é um fator de extrema importância, pois é por intermédio dele que as
empresas recuperam seus custos e despesas, bem como geram recursos para pagarem
seus impostos e contribuições. Assim sendo, estudar as estratégias de formação de preço
de venda torna-se essencial para os gestores que desejem obter sucesso e que buscam
manter seus negócios competitivos no mercado.
Sabe-se que nos dias de hoje as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) estão se
destacando cada vez em todo o país. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), esses tipos de empresas já são as principais
geradoras de riqueza no país, no setor de comércio as MPEs representam 53,4% do PIB
do setor, no PIB das indústrias 22,5% são micros e pequenas empresas, no setor de
serviços as MPEs vêm se destacando com 36,3% do PIB (SEBRAE, 2014).
Segundo o SEBRAE (2014), atualmente as MPEs que atuam no ramo dos serviços têm
dificuldades na administração do negócio, pois na maioria dos casos são
empreendedores com poucas experiências, vindo assim, a não exercer a gestão de custos
para formação do preço de venda, entretanto, este fator está diretamente ligado com o
sucesso das empresas.
Desta forma, tem-se hoje no mercado de um lado cliente com exigência de qualidade e
preço nos serviços, em contrapartida, do outro lado, têm-se as empresas lutando para
sobreviver no mercado cada vez mais competitivo e buscando sempre a satisfação do
seu cliente. O preço de venda é um fator de extrema importância, pois é por intermédio
dele que as empresas recuperam seus custos e despesas, bem como geram recursos para
pagarem seus impostos e contribuições. Assim sendo, estudar as estratégias de formação
de preço de venda torna-se essencial para os gestores que desejem obter sucesso e que
buscam manter seus negócios competitivos no mercado.
Sabe-se que nos dias de hoje as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) estão se
destacando cada vez em todo o país. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), esses tipos de empresas já são as principais
geradoras de riqueza no país, no setor de comércio as MPEs representam 53,4% do PIB
do setor, no PIB das indústrias 22,5% são micros e pequenas empresas, no setor de
serviços as MPEs vêm se destacando com 36,3% do PIB (SEBRAE, 2014).
Em virtude da importância da formação de preço de venda nas pequenas empresas, o
problema desta pesquisa busca responder a seguinte pergunta: Quais os preços de venda
ideais para os serviços prestados por uma lavanderia industrial hoteleira, situada na
cidade de Ponta Grossa - PR, com base nos seus custos?
Nota-se a necessidade de as empresas terem o controle efetivo da formação de seu preço
de venda, podendo assim, garantir seu espaço no mercado competitivo. Por tanto, esta
pesquisa tem como objetivo principal analisar quais os preços de venda ideais com base
nos custos de uma lavanderia industrial hoteleira, situada na cidade de Ponta Grossa –
PR.
Como objetivos específicos buscar-se-á aprofundar os conhecimentos sobre o assunto
estudado através da revisão literária da contabilidade de custos e da contabilidade
gerencial; estudar a gestão estratégica de custos para formação do preço de venda;

averiguar os custos de produção dos serviços prestados pela empresa estudada;
apresentar os preços de venda ideais para que a empresa tenha o lucro desejado.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS
A contabilidade de custos surgiu após a Revolução Industrial, com a necessidade de as
fábricas de realizar o seu levantamento de custos, para poder estabelecer o preço de
venda. Nesse sentido, é bom lembrar que até então o enfoque da contabilidade era para
o comércio, em que o custo era contabilizado pelo valor da aquisição do produto
(MARTINS, 2008).
Custo pode ser definido como um gasto econômico que representa a fabricação de um
produto, de um bem ou serviço, como, por exemplo, a matéria prima utilizada na
formação do produto (MARTINS, 2008).
Os custos podem ser classificados como custos dirietos e indiretos e como fixos e
variáveis. Custos diretos podem ser quantificados e identificados, diretamente
apropriados aos produtos ou serviços e valorizados com precisão e relativa facilidade
(OLIVEIRA; PEREZ JR., 2009).
Os custos indiretos não serão perfeitamente identificados nos produtos ou serviços com
a mesma facilidade que os custos diretos. Para saber quanto cada produto utiliza desses
custos é aplicado um critério de rateio com base em um cálculo adequado para cada
empresa específica (OLIVEIRA; PEREZ JR., 2009).
Segundo Oliveira e Perez Jr. (2009 p. 64), “custos fixos são aqueles custos que
permanecem
constantes
dentro
de
determinada
capacidade
instalada,
independentemente do volume de produção”. Custos variáveis mantêm relação direta
com a produção ou prestação de serviço, e podem ser identificados nos produtos.
(MARTINS, 2008).
Existem várias métodos de custeio para que se possa chegar ao custo unitário como
custeio por absorção, custeio ABC, custeio variável, entre outros. Cada caso deve ser
analisado individualmente para pode determinar qual a melhor forma de custeio para
determinar os custos de uma empresa.
O custeio variável consiste em calcular os custos dos produtos utilizando apenas os
custos diretos, ou seja, são considerados todos os custos ligados diretamente ou
produtos. Assim sendo, os custos indiretos são classificados como despesas, evitando se
utilizar critérios de rateio. (CREPALDI, 2012).
De acordo com custeio ABC (Activity Based Costing), o custeio baseado por atividade,
segundo Crepaldi (2012 p.236) “baseia-se na premissa de que são as atividades, e não
os produtos, que provocam o consumo de recursos, e estas atividades, conforme são
requeridas, é que formarão os custos dos produtos.” Esse método equipara-se ao custeio
por absorção, porém não há a utilização de critérios de rateio.
Dentro dos métodos de custeio que utilizam os custos indiretos para a formação do
custo final existe critério de rateios, para que sejam divididos os custos indiretos de
maneira apropriada para cada produto. Os critérios de rateios são utilizados de acordo

com a necessidade de cada empresa, a departamentalização é um desses critérios de
rateios.
2.1.1 Departamentalização
De acordo com Martins (2008), departamento é a unidade mínima administrativa para a
Contabilidade de Custos, geralmente representada por pessoas e máquinas, em que se
desenvolvem atividades homogêneas.
Os departamentos podem ser divididos em dois grandes grupos: os que atuam sobre o
produto e são conhecidos por Departamentos de Produção, e os que vivem basicamente
para execução de serviços auxiliares e não para atuação direta sobre os produtos,
conhecidos por Departamentos de Serviços (MARTINS, 2008).
Segundo Leone (2009), a departamentalização destina-se a agrupar as atividades de uma
empresa de acordo com a natureza de cada uma delas, procurando maior eficiência nas
operações. Os tipos de departamentalização, de acordo com Neto (2012), são:
Departamentalização por funções – o agrupamento é feito por atividades ou funções
principais. A divisão do trabalho interna é feita por especialidade;
Departamentalização por produtos e serviços – o agrupamento é feito por resultados
quanto a produtos ou serviços. A divisão do trabalho é realizada por linhas de
produtos/serviços. O departamento é avaliado pelo sucesso do produto ou serviço;
Departamentalização geográfica ou territorial – o agrupamento é feito conforme a
localização geográfica ou territorial. Torna-se imprescindível quando há indícios de que
o sucesso da organização depende do seu ajuste às condições e necessidades locais ou
regionais;
Departamentalização por clientela – o agrupamento é constituído conforme o tipo do
cliente ou comprador. Tem ênfase no cliente, portanto é útil quando a satisfação do
cliente é o aspecto mais crítico da organização;
Departamentalização por processo – o agrupamento é definido por fases de um
processo, produto ou operação. A tecnologia utilizada é o foco e o ponto de referência
para o agrupamento de unidades e posições.
2.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
A análise da margem de contribuição é de extrema importância, pois possibilita a
identificação dos produtos mais rentáveis para empresa. Torna-se possível, assim,
concentrar as estratégias mercadológicas e eliminar os produtos com baixo retorno. A
margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda de cada produto com os
custos variáveis unitários de cada um.
Segundo Crepaldi (2012, p. 130), “os custos variáveis são deduzidos das vendas para
obter a margem de contribuição, os custos fixos são então subtraídos da margem de
contribuição para obter a renda líquida”. Assim o gestor pode tomar várias questões
referentes à produção e venda dos produtos.
Nesse sentido, foi desenvolvida a seguinte fórmula para margem de contribuição
(CREPALDI, 2012).:

MC= PV – CV – DV
Onde: MC é margem de contribuição,
PV é preço de venda,
CV é a soma dos custos variáveis e
DV é a soma das despesas variáveis.
Assim sendo, pode-se entender que a margem de contribuição é como uma parcela do
preço de venda superior aos custos e despesas variáveis. Essa margem contribuirá para a
absorção dos custos e das despesas fixas e, por fim, ainda ajudará a formar o lucro
(CREPALDI, 2012).
Por meio da margem de contribuição, pode-se apurar o ponto de equilíbrio. Padoveze
(2010, p.376) define ponde de equilíbrio como “evidencia, em termos quantitativos,
qual é o volume que a empresa precisa produzir ou vender, para que consiga pagar todos
os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas variáveis que ela tem
necessariamente que incorrer para fabricar /vender o produto.”.
O ponto de equilíbrio é dividido em três partes: ponto de equilíbrio contábil, financeiro
e econômico. Coronado (2012, p. 203) define o ponto de equilíbrio contábil (PEC)
como “nível de faturamento de que a empresa necessita e que, deduzindo das despesas
variáveis, resulta na margem de contribuição que cobre os custos e despesas fixas,
obtendo lucro operacional zero.” Apresenta, assim, a fórmula, em valor e quantidades:
PEC valor =
custos fixos
s
% margem de contribuição
Com relação ao ponto de equilíbrio financeiro (PEF), é o faturamento de que a empresa
necessita, deduzindo os custos e despesas variáveis, resultando na margem de
contribuição que cobre os custos e despesas fixas mais os custos financeiros,
apresentando o resultado líquido zero. Para o cálculo, deve-se deduzir a depreciação do
total dos custos e despesas fixas, pois se trata de uma provisão e não envolve valores
(CORONADO, 2012). Define a fórmula em valor e quantidades:
PEF valor= custos fixos – depreciação + despesas financeiras
% margem de contribuição
Por fim, há o ponto de equilíbrio econômico (PEE), em que se tem o faturamento
necessário, deduzindo os custos e despesas variáveis, que resulta na margem de
contribuição que cobre os custos e despesas fixas, mais os custos financeiros e o retorno
sobre o investimento desejado (lucro econômico líquido) (CORONADO, 2012). Na
sequência, a fórmula em valor e quantidades:
PEE valor= custos fixos + despesas financeiras + retorno sobre ativo
% margem de contribuição
O ponto de equilíbrio é uma ferramenta importante para tomar decisões gerenciais. O
ponto de equilíbrio é o momento em que a empresa cobre os custos, ou seja, a partir do
momento em que a empresa atinge o ponto de equilíbrio os custos e despesas da
empresa foram pagos, todas as vendas que a empresa tiver após atingir o ponto de
equilíbrio será o lucro da empresa.
2.3 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA

Atualmente alguns conceitos de formação do preço de venda de um produto ou serviço,
deve ser feito uma análise de cada empresa e cada produto para se definir qual método a
ser utilizado. Os conceitos mais utilizados são a formação do preço de venda com base
no custo por absorção, com base no custo variável, com base de transformação.
(CREPALDI, 2012).
A formação do preço de venda com base no custo por absorção é a técnica mais
utilizada, onde consiste em uma técnica que leva como base todos os custos de
fabricação do produto ou serviço (os custos diretos e indiretos), as despesas
administrativas, comercias e financeiras e ainda considera a margem de lucro desejada.
Esse método também é um dos mais utilizados pelas empresas. (PADOVEZE, 2010).
O custo variável para formação do preço de venda utiliza apenas os custos que variam
conforme a produção, a partir desses custos é aplicado à margem deseja e por fim o
preço de venda deve cobrir todos os custos fixos e variáveis e as despesas fixas e
variáveis. (PADOVEZE, 2010).
Já o custeio por transformação é o conceito que utiliza valores gastos para a
transformação de um determinado produto adquirido de terceiros que são transformados
em um produto final diferente. (PADOVEZE, 2010).
O Mark-up é dividido em duas formas, temos o Mark-up multiplicador e o divisor. O
conceito de Mark-up que se conhece como multiplicador sobre os custos é uma
metodologia para se calcularem preços de venda de forma rápida a partir do custo por
absorção de cada produto. (PADOVEZE, 2010 p.430).
O Mark-up multiplicador apesar de ser aplicado sobre os custos dos produtos tem sua
construção ligada a determinados percentuais sobre o preço de venda. Os elementos
que compõem o Mark-up são as despesas administrativas; despesas financeiras; outras
despesas comerciais; custo financeiro de produção de vendas; e a margem de lucro
desejada, e ainda os impostos sobre a venda. (PADOVEZE 2010).
A forma mais utilizada para construção do Mark-up multiplicador é a forma genérica,
que consiste em determinar um indicador único, utilizando as despesas e a margem de
lucro deseja e os impostos, que será aplicado sobre o custo por absorção em todos os
produtos da determinada empresa. (PADOVEZE 2010).
3. MEDOTOLOGIA
O presente estudo conforme Prodanov e Freitas (2013, p.126) trata-se de uma pesquisa
de natureza aplicada onde produzir conhecimentos para aplicação prática dirigida à
solução de problemas específicos. Quanto as objetivo trata-se de estudo exploratória, o
qual visa proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito ou
construindo hipóteses sobre ele.
Quanto aos procedimentos optou-se por um estudo de caso que representa a estratégia
preferida quando se coloca questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador
tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. (PRODANOV e FREITAS,
2013).

Além disso, trata-se de uma pesquisa com uma abordagem quantitativa onde requer o
uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em números os
conhecimentos gerados pelo pesquisador. Os dados serão coletados através entrevistas
com o gerente da empresa, observação dos processos gerenciais e analise dos
documentos fornecidos pela empresa. (PRODANOV e FREITAS, 2013).
O estudo de caso será realizado em uma lavanderia industrial hoteleira, localizada na
cidade de Ponta Grossa-PR. Os dados foram coletados diretamente com o gestor da
empresa, que atualmente faz o controle dos seus custos de acordo com o custeio por
absorção e o critério de rateio é a departalização.
A empresa determinou quais os serviços gostaria de fosse definido o preço de venda
ideal, são os produtos que tem maior impacto dentro da empresa. É uma empresa de
médio porte, tem um quadro de colaboradores de 14 pessoas diariamente atuando dentro
da empresa. A empresa trabalha com um prazo de 24h para entrega dos serviços de
segunda á sábado, com uma média de 1000 (mil) peças diárias, divididas em toalhas,
lençóis, fronhas, colchas e capa de edredom. O lucro que o gestor deseja obter é de
20%.
4. ANÁLISE DOS DADOS
A empresa a ser analisada neste estudo atualmente pratica os preços de venda base no
mercado onde a mesma está instalada, porém quando a empresa começou a controlar os
seus custos mensais percebeu-se que o preço de venda não estava condizendo com os
custos.
4.1 HISTÓRICO DA EMPRESA
A empresa está divida por departamentos para melhor alocação dos custos existentes no
processo de produção. O organograma abaixo apresenta os departamentos da empresa.
Diretoria / Adminitrativo

Cloeta

Área Suja

Área Limpa

Semaparção das roupas

Secagem

Lavagem

Passadoria

Centrifugação

Dobra /Embalagem
Entrega

Fonte: a empresa

De acordo com o organograma da empresa são alocados os custos em cada
departamento. Como existem custos iguais para cada departamento, foram usados
critérios de rateios para cada item que está presente nos departamentos.
A luz consumida foi rateada de acordo com o consumo de cada máquina presente no
departamento. A mão de obra foi rateada conforme o número de pessoas que trabalham

em cada departamento. O aluguel é rateado levando em consideração a metragem
disponibilizada para cada departamento. A água e os produtos químicos são
exclusivamente do departamento de lavagem, assim como o combustível é do
departamento de coleta e entrega, e como os plásticos são do departamento de
embalagem. Os custos do setor administrativo por ser o único departamento não
produtivo da empresa rateiam seus custos de acordo com a quantidade de horas
trabalhadas em cada departamento.
4.2 APRESENTAÇÃO DOS CUSTOS
A empresa calcula os seu custo de acordo à teoria da departamentalização para chegar
ao custo unitário de cada produto produzido, como descrito no item anterior. O Quadro
1 apresenta os custos unitários de cada produto.
Quadro 1: Demonstrativo dos custos unitários
Serviços
Custo Total
Toalhas
R$ 17.858,85
Lençois
R$ 14.547,54
Fronhas
R$ 18.317,63
Capa Edredon
R$ 109,33
Colcha
R$ 13,17
TOTAL
R$ 50.846,52
Fonte: a empresa

Unidades
24.332
15.099
15.484
496
215
55.626

Custo Unitário
R$ 0,73
R$ 0,96
R$ 1,18
R$ 0,22
R$ 0,06
R$ 3,16

Os preços de venda dos serviços prestados pela empresa estão demonstrados no Quadro
2.
Quadro 2: Preço de Venda atual
Serviços
Valor (und)
Toalhas
Lençois

R$ 0,96
R$ 0,97

Fronhas
Capa Edredon
Colcha
TOTAL
Fonte: a empresa

R$ 0,79
R$ 4,24
R$ 15,26
R$ 22,22

A partir dos dados fornecidos pela empresa foram determinados os percentuais para a
construção do Mark-up multiplicador e divisor. O percentual definido para as despesas
administrativas e financeiras foram determinados conforme a representatividade das
despesas no total as receitas, os impostos são determinados pela lei vigente, e o lucro é
o que o gestor espera alcançar. O Quadro 3 apresenta os percentuais.
Quadro 3: Percentuais estipulados para construção do Mark-up
Descrição

Percentual (%)

Despesas Administrativas

2,50

Despesas Financeiras

3,80

Impostos Sobre vendas

4,50

Margem de Lucro Desejada

20,00

TOTAL

30,80

Fonte: a empresa
Com base nos dados fornecidos pelo gestor da empresa calculou-se o indicador do Mark-up

multiplicador e divisor, conforme demonstração abaixo:
Mark-up multiplicador = 100/ (100-30,80)
Mark-up multiplicador = 100/ 69,20
Mark-up multiplicador = 1,4450
Mark-up divisor = 69,20/100
Mark-up divisor = 0,6920
Após a definição dos índices do Mark-up multiplicador e divisor, foram aplicados aos
custos unitários de cada serviço prestado pela empresa, conforme demonstrado no
Quadro 4.
Quadro 4: Aplicação do Mark-up
Serviços
Custo Unitário

Mark-up Multiplicador

Mark-up Divisor

Toalhas
Lençois

R$ 0,73
R$ 0,96

R$ 1,06
R$ 1,39

R$ 1,06
R$ 1,39

Fronha
Capa Edredon

R$ 1,18
R$ 0,22

R$ 1,71
R$ 0,32

R$ 1,71
R$ 0,32

R$ 0,06
R$ 3,16

R$ 0,09
R$ 4,57

R$ 0,09
R$ 4,57

Colcha
Total
Fonte: o autor

De acordo com os valores apresentados como preço de venda levando em consideração
o Mark-up, comparou-se com preço de venda utilizado atualmente pela empresa
conforme demonstrado no Quadro 5.
Quadro 5: Comparativo de Preços
Serviços
Preço de venda atual

Preço de venda ideal

Toalhas
Lençois

R$ 0,96
R$ 0,97

R$ 1,06
R$ 1,39

Fronha
Capa Edredon

R$ 0,79
R$ 4,24

R$ 1,71
R$ 0,32

Colcha
Total

R$ 15,26
R$ 22,22

R$ 0,09
R$ 4,57

Fonte: o autor
Analisando a comparação de preços nota-se que existem produtos que estão com o
preço abaixo do ideal e outros que estão bem acima do ideal. Nos produtos em que estão
a abaixo do preço de venda ideal são os produtos com maior representatividade de
produção, já os produtos que estão abaixo do ideal são itens que tem pouca
significatividade na produção. Assim sendo, o Quadro 6 demonstra a receita da
produção com o preço atual e o preço ideal.

Quadro 6: Comparativo de receita
Serviços
Produção

Receita atual

Receita ideal

Toalhas
Lençois

24.332
15.099

R$ 23.358,72
R$ 14.646,03

R$ 25.807,59
R$ 21.022,46

Fronha
Capa Edredon

15.484
496

R$ 12.232,36
R$ 2.103,04

R$ 26.470,57
R$ 157,99

Colcha
Total
Fonte: o autor

215
55.626

R$ 3.280,90
R$ 55.621,05

R$ 19,03
R$ 73.477,63

Tendo em vista a demonstração acima, nota-se a variação na receita da empresa
estudada. De acordo com representatividade de cada produto processado pela empresa,
a mesma está tendo prejuízos.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar o preço de venda de um produto ou serviço é de extrema importância para que
a empresa possa se manter na concorrência do mercado em que está inserida. O
propósito desta pesquisa foi definir o preço de venda ideal para os produtos de uma
lavanderia industrial em Ponta Grossa, que foi estudado com base na fundamentação
teórica e aplicado os conceitos no estudo de caso da lavanderia industrial.
Os objetivos deste estudo foram concluídos apresentando os valores ideais para venda
dos serviços prestados para que a empresa tenha um lucro de 20%. Mostrou-se também
a importância de se calcular o preço de venda dos serviços, pois a empresa atualmente
utilizava como base para formação do preço de venda os valores praticados no mercado
em que a mesma está inserida.
Foram calculados os preços de venda de cada item presente no processo produtivo da
lavanderia aplicando-se o índice do Mark-up sobre os custos dos produtos. Na
composição do mark-up foram considerados os percentuais de despesas administrativas
e financeiras presentes na empresa, os impostos sobre venda e ainda o percentual de
lucro estimado pelo gestor da empresa.
Os valores apresentados como preços ideais no geral não estão muito defasados em
relação ao preço praticado, porém na comparação do preço atual com preço ideal
levando em consideração a representatividade de cada produto observou-se que a
empresa está deixando de faturar um valor muito alto. Notou-se que existem preços
abaixo e acima do ideal praticados atualmente pela empresa.
Assim conclui se esta pesquisa orientando o gestor a empresa que para que mesma
trabalhe obtendo maior lucratividade aumentando os preços dos produtos com maior
representatividade, e em contrapartida pode oferecer um desconto nos produtos com
menor influência no seu faturamento.
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