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RESUMO  

 

Esse trabalho tem por objetivo retratar a importância das análises do preço de venda 
para empresas de pequeno porte, evidenciando sua contribuição na formação do 
preço. Busca-se corroborar a relação entre o empresário e a formação do preço de 
venda dos produtos, qual a relevância da contabilidade de custos para as análises e 
formação de preço. No Brasil, os Micros e Pequenas empresas em sua maioria 
nascem sem um planejamento financeiro adequado tratando de forma empírica os 
preços de venda de seus produtos, muitos empresários tendem a definir os preços 
de venda comparando-os com os praticados por outras empresas do mesmo ramo, 
não verificando se trarão rentabilidade. Ao definir o preço de venda de um 
determinado produto é indispensável o conhecimento dos elementos que 
influenciam sua formação e fixar um valor que esteja atendendo as necessidades do 
consumidor e rentável para o negócio. A competitividade do mercado impõe que os 
administradores obtenham uma melhor gestão de gastos e o entendimento do seu 
impacto no lucro, devido a essa insensibilidade é preciso relatar a relevância das 
análises do preço e dos métodos de precificação. O objetivo geral deste trabalho é 
demonstrar a importância das análises do preço de venda para empresas de 
pequeno porte, avaliando como a fixação de um preço de venda impacta na 
rentabilidade da empresa. A contabilidade de custos é muito abrangente e diferente 
para diversos tipos de seguimentos empresariais, por isso, delimitando a pesquisa 
para o cenário comercial especificamente em uma distribuidora de bebidas, é 
possível demonstrar como a gestão de custos é essencial para o desenvolvimento 
favorável de uma empresa. 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem como principal objetivo, demostrar a importância das 

análises do preço de venda para empresas de pequeno porte explicando como 

essas análises podem ajudar à formação do preço de venda de um produto. 

Aplicando técnicas de contabilidade de custos em uma distribuidora de bebidas da 

cidade de Toledo-PR no ano de 2016. 

Um dos maiores desafios para a competitividade comercial é o planejamento 

adequado dos preços praticados nos produtos. Em momentos de crise à falta de 

diretrizes na definição deste valor causa grandes consequências na rentabilidade 

empresarial. A definição do preço de venda dos produtos é tratada de forma 

empírica por grande parte das empresas de pequeno porte, na qual muitas vezes 

são os primeiros a sofrer com as dificuldades financeiras. O preço de venda 

normalmente é definido pelo “mercado”, por isso, destaca-se a importância de 

conhecer o negócio em que se atua e assim formar um preço de venda atrativo aos 

olhos do consumidor e satisfatório para a empresa. 

Damasceno e Avalca (2012, p. 8), retrata que todo e qualquer empresário 

deveria saber responder algumas perguntas básicas sobre o seu negócio, como: 

Custo - Quanto custa produzir uma unidade do meu produto? Ou quanto 

custa uma hora de trabalho do meu serviço? Gasto - Se eu aumentar em 10% o 

número de vendas, quais os gastos que poderei ter? Desconto - Se um cliente me 

pedir 25% de desconto para adquirir grandes quantidades de meu produto/serviço, o 

ganho final valeria a pena? Promoção - Qual seria o ganho que eu teria caso fizesse 

uma promoção com 50% de desconto? Faturamento - Qual é a receita mínima que 

minha empresa tem que faturar para não ter prejuízo? 

Segundo Wagner Luiz Marques (2009), formar o preço de venda para muitos 

empresários parece ser uma tarefa fácil e simples, entretanto formar o preço é uma 

ciência lógica e sistemática para atribuição de um valor coerente e responsável para 

as tomadas de decisões. 



 

 
 

 
 

Paratanto, poucos empresários conhecem os custos e despesas de sua 

empresa, também desconhecem como manter sua empresa rentável formulando o 

preço de venda de seus produtos. Devido essas afirmações pode se elencar os 

seguintes problemas: Os micros e pequenos empresários conhecem como analisar o 

preço de seus produtos e verificar qual a verdadeira margem dos mesmos? 

Este trabalho tem por o objetivo geral, demonstrar a importância das 

análises do preço de venda para empresas de pequeno porte, avaliando como a 

fixação de um preço de venda impacta na rentabilidade da empresa. 

Portanto, faz-se necessário demonstrar e conceituar a contabilidade de 

custos para analisar os fatores que interferem no preço de venda de um produto, 

verificando assim os procedimentos de precificação de determinados produtos em 

uma distribuidora de bebidas na cidade de Toledo-PR, podendo assim analisar e 

comparar os preços de venda praticados pelo comerciante e os obtidos de forma 

técnica, demonstrando e explanando sobre o rendimento financeiro do produto e da 

empresa. 

1 METODOLÓGIA 

O procedimento metodológico abordado para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Buscou-se demonstrar as etapas e técnicas empregadas nesse trabalho 

para que seja possível evidenciar a relação do micro e pequeno empresário com a 

formação e análise do preço de venda. 

1.1 TIPOS DE PESQUISA 

Marconi e Lakatos, (2009, p.43) afirma que: "Toda a Pesquisa implica o 

levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que seja os métodos ou 

técnicas empregadas”. 

O estudo de caso é uma das modalidades de pesquisa que tem como objetivo 

desenvolver a unidade estudada sendo que seus estudos devem ser aplicados em 

outras situações análogas. 



 

 
 

 
 

Para Severino (2007) o estudo de caso deve ser significativo e bem 

representativo, de modo a ser apto a fundamentar uma generalização para situações 

equivalentes no qual devem ser trabalhados, mediante análise rigorosa, e 

apresentados em relatórios qualificados. 

Procurou-se evidenciar os dados a serem utilizados e os métodos 

empregados para fomentar o estudo através de uma pesquisa descritiva que é a "[...] 

descrição do objeto por meio da observação e do levantamento de dados ou ainda 

pela pesquisa bibliográfica e documental. Das pesquisas descritivas pode-se chegar 

à elaboração de perfis, cenários etc." (BARROS; LEHFELD, 2004, p.43). 

Dentro dos métodos de pesquisa além dos anteriores escolhidos também se 

elegeu a pesquisa exploratória. Para Ciribelli (2003) tem como princípio explorar 

maiores informações sobre determinado assunto, sendo em sua maioria através de 

documentos, pesquisa bibliográfica, entrevistas, etc., cuja utilidade e preparar o 

objeto da pesquisa para outro tipo de estudo. 

A pesquisa bibliográfica, aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores 

dos estudos analíticos constantes dos textos. 

Marconi e Lakatos (2009) explicam que a pesquisa bibliográfica se trata do 

levantamento de toda a bibliografia já publicada em livros, revistas, artigos, entre 

outros meios de publicação escrita, tendo como finalidade, colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo aquilo que foi documentado sobre determinado assunto. 

Para tanto, esta pesquisa bibliográfica foi efetuada com referências teóricos 

oriundo da Contabilidade de Custos, a fins de entender e compreender como se dá à 

formação e análise do preço de venda. 

 



 

 
 

 
 

1.2 COLETA DE DADOS 

As extrações dos dados, se fez necessario através de pesquisas documentais 

e por entrevistas com o proprietário do empreendimento. 

 Marconi e Lakatos (2010) explica que a entrevista é um encontro entre duas 

pessoas com o intuito de apurar informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversa de natureza profissional, ou seja, trata-se então de uma 

conversação efetuada face a face, de maneira metódica, proporcionando ao 

entrevistado, verbalmente as informações necessárias. 

A entrevista foi estruturada por um questionário com perguntas definidas e 

informações preenchidas pelo administrador do negócio, também se fez necessário 

extrair informações de documentos fiscais, todos os dados colhidos tiveram como 

data base o mês de Julho de 2016. 

1.3 ANÁLISE DOS DADOS 

As apreciações das informações extraídas do objeto de estudo foram 

estruturadas através de análises qualitativas. 

Para Barros e Lehfeld (2004) as análises qualitativas são o estudo no qual os 

dados devem ser apresentados, tendo uma sequência lógica e organizada, para sua 

interpretação e apreciação. 

 A partir disso elaboraram-se as análises dos dados apresentando-os através 

de relatórios e cálculos, relacionando as informações teóricas com os dados 

extraídos na empresa. 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Uma decisão comercial não pode ser realizada de forma impensável. Praticar 

uma promoção ou oferecer créditos na tentava de atrair mais clientes, podem 

impactar na rentabilidade dos produtos, sendo necessário identificar quais os efeitos 

dessas decisões nos preços. 



 

 
 

 
 

 Para Lemes Junior e Pisa (2010), as vendas representam a razão de 

qualquer negócio tendo como objetivo principal a continuidade e lucratividade da 

empresa. Portanto é indispensável que o preço de venda deve ser formado de 

maneira a cobrir todos os custos, as despesas fixas, as despesas variáveis, os 

impostos e gerar lucro. 

O preço de venda muitas vezes pode ser a chave de sucesso para uma 

organização, porém deve-se atentar se todos os custos e despesas estão sendo 

embutidos no seu valor final e se o mesmo está gerando o retorno esperado. "A 

fixação dos preços de venda dos produtos fabricados pela empresa é uma tarefa 

bastante complexa, na qual deverão ser considerados diversos fatores". (NEVES; 

VICECONTI, 2003, p. 181). 

 O preço dos produtos é um dos principais atrativos para os consumidores, 

uma precificação planejada e focada para obtenção de mercado pode ser um fator 

determinante na alavancagem comercial. 

  Conforme Lemes Junior e Pisa (2010, p.164), "As principais funções do 

preço são: passar a imagem de produto desejada pela empresa, permitir 

participação no mercado; e atingir lucratividade e a rentabilidade esperada". 

Os autores supracitados demonstram que o preço assume uma importância 

tão relevante na administração empresarial que influência desde a imagem da 

companhia até sua eficiência econômica. 

Cada empresa possui seus métodos para formação do preço de venda de 

seus produtos seja ele de forma técnica ou não, porém o preço de venda representa 

muito mais que um simples valor adicionado aleatoriamente a um produto. 

2.1 ÍNDICE DE PRECIFICAÇÃO 

Para alcançar um resultado econômico satisfatório as empresas situam-se 

pelos preços alçados pelo mercado, porém faz-se necessário desmembrar esses 

valores e verificar seu equilíbrio monetário.  Sendo assim, dos diversos 

procedimentos de formação do preço de venda, o mais utilizado entre os 



 

 
 

 
 

empresários é o índice de Mark-Up. Segundo Ramos, Pocopetz e Costa (2007), o 

Mark-Up é um índice previamente formado para ser aplicado sobre os custos e 

despesas, tendo como finalidade fazer com que o preço gere um valor suficiente 

para pagar todos os gastos da empresa acrescidos de uma margem de lucro. 

O Mark-Up deve ser expresso por meio de um índice a ser aplicado sobre os 

custos e despesas diretos ou variáveis. Existem duas maneiras de se chegar a esse 

indicador, denominados Mark-Up Divisor e Mark-Up Multiplicador. 

Suponha-se que um produto para revenda custe R$ 100,00 (Cem Reais), a 

alíquota do Simples Nacional da empresa é 10% (Dez por cento) sobre o preço de 

venda, as despesas representam 36,00% (Trinta e Seis por cento) de seu 

Faturamento Bruto, o Lucro desejado pelos gestores seja de 5% (Cinco por cento) 

do Preço de Venda. Inicialmente teremos que subtrair as porcentagens dos gastos 

elencados do Preço de Venda e assim aplicar os cálculos que serão demonstrados 

na tabela 1. 

TABELA 1 - Quociente do Preço de Venda 

Descrição Valores 

% Preço de Venda (+) 100,00% 

% Simples Nacional (-) (10,00%) 

% Despesas (-) (36,00%) 

% Lucro Desejado (-) (5,00%) 

% Total de Percentuais = 49,00% 
Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 

 

Mark-Up Divisor: É expresso por meio de percentual, dividido pelo custo do 

produto. Para localizar o Mark-Up divisor é preciso diminuir o quociente do Preço 

sobre o Preço de Venda percentual conforme demonstrado na tabela 2. 

 

TABELA 2 - Fórmula Mark-Up Divisor 

Descrição Valores 

% Preço de venda (+) 100,00% 

% Total de Percentuais (-) (49,00%) 

Mark-Up Divisor = 51,00%  
Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 

 



 

 
 

 
 

Utilizando-se do Mark-up divisor o Preço de Venda se daria pela seguinte 

equação: Preço de Venda = Custo do Produto / Mark-Up Divisor. Conforme calculo 

demonstrado na tabela 3. 

  

TABELA 3 - Cálculo Preço de Venda com Mark-Up Divisor 

Descrição Valores 

Custo do Produto R$ 100,00 

Mark-Up Divisor 51,00% 

Preço de Venda = R$ 196,08 
Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 

 

Método Multiplicador: É expresso por meio de um índice, que será aplicado 

no custo do produto. Para localizar o Mark-Up multiplicador é preciso dividir o Preço 

de Venda Percentual pelo Mark-Up Divisor. Conforme cálculo exposto na tabela 4. 

 

TABELA 4 - Fórmula Mark-Up Multiplicador 

Descrição Valores 

% Preço de venda (+) 100,00% 

% Mark-Up Divisor 51,00% 

Mark-Up Multiplicador = 1,9608  
Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 

 

Utilizando-se do Mark-up Multiplicador o Preço de Venda se daria pela 

seguinte equação: Preço de Venda = Custo do Produto * Mark-Up Multiplicador. 

Conforme demonstrado na tabela 5. 

 

TABELA 5 - Cálculo Preço de Venda com Mark-Up Multiplicador 

Descrição Valores 

Custo do Produto R$  100,00 

Mark-Up Multiplicador 1,9608 

Preço de Venda = R$  196,08 
Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 

Observa-se que ambos os métodos chegam ao mesmo valor de venda, sendo 

que o método multiplicador depende diretamente do Mark-Up divisor para localizar 

seu índice, por isso acaba sendo inutilizado com maior frequência. 

Para Lemes Junior e Pisa (2010), Mark-up é um índice ou percentual que irá 

adicionar-se aos custos e despesas, o que não significa que deve ser aplicado 



 

 
 

 
 

linearmente a todos os bens e serviços, portanto é um referencial a ser analisado. 

2.1.2 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

A Margem de contribuição é um método, pelo qual, busca enfatizar o quanto 

de recursos financeiros sobra do preço de venda para pagar os gastos fixos da 

entidade, portanto cada vez que comercializado um produto, subtraindo os custos e 

despesas variáveis, podemos encontrar quanto resta em cada venda. 

Martins (2003, p. 195) descreve Margem de contribuição como sendo “a 

diferença entre a Receita e o Custo Variável de cada produto; é o valor que cada 

unidade efetivamente traz a empresa de sobra”.  

Para conhecer a Margem de Contribuição em um produto deverá ser aplicada 

a seguinte fórmula constante no quadro 1. 

QUADRO 1 - Fórmula Margem de Contribuição 

MC = PV - CV – DV 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 

 

Considera-se que o Preço de Venda de um produto seja R$ 196,00 (Cento e 

Noventa e Seis Reais), seu preço de aquisição foi de R$ 100,00 (Cem Reais), as 

despesas variáveis representam 20% (Vinte por cento) do Preço de Venda, e o 

Lucro desejado seja de 5% (Cinco por cento). 

 

TABELA 6 - Cálculo da Margem de Contribuição 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 

 

Observa-se na tabela 6 que após descontar os custos variáveis, as 

despesas variáveis, e o Lucro, restaria R$ 56,80 (Cinquenta e Seis Reais e Oitenta 

Centavos) denominado Margem de Contribuição, ou seja, 23,98% (Vinte e Três 

Descrição Valores Variação (%) 

Preço de Vendas(+) R$ 196,00 100,00% 

Custo do Produto(-) R$ 100,00 51,02% 

Despesas Variável(-) R$   39,20 20,00% 

Lucro desejado(-) R$     9,80 5,00% 

Margem de Contribuição = R$   56,80 23,98% 



 

 
 

 
 

inteiros e Noventa e Oito décimos por cento) do Preço de Venda serão 

disponibilizados para liquidar os custos e despesas fixas. 

 

2.1.3 PONTO DE EQUILÍBRIO 

O Ponto de equilíbrio é o coeficiente que demonstra o valor mínimo que a 

empresa deveria vender para não ter lucro nem prejuízo. Essa informação se torna 

muito significativa, pois relata diretamente a relação Custo, Volume, Lucro, sendo 

uma das principais análises de venda. 

Silva (2007), explica que o ponto de equilíbrio pode indicar o volume de 

vendas necessário para a empresa não obter nem lucro nem prejuízo, mas 

tecnicamente empatar o resultado financeiro, sendo que a venda acima desse 

volume a empresa apresentará lucro e abaixo prejuízo. 

Portando, o Ponto de Equilíbrio é a análise da relação entre os custos e 

despesas fixas com a margem de contribuição. No tópico anterior citou-se que a 

margem de contribuição é o preço de venda menos seus gastos variáveis, sendo 

assim, pode se afirmar que é quanto sobraria da venda de um produto para 

pagarmos os custos e despesas fixas da entidade. 



 

 

 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

TABELA 7 - Média Ponderada Móvel Margem de Contribuição - Preço Comercial 

Descrição 
Cerveja Skol 

Litrão 
Cerveja Skol 
269ml c/ 12 

Cerveja Itaipava 
269ml c/ 12 

Red Blend 
Whisky 1LT 

Energético 
Red Horse 

2LT 

Média 
Ponderada 

Móvel 

Quantidade Vendida 1440 500 80 180 180 - 

Preço de Venda R$ 5,00 R$ 30,00 R$ 23,00 R$ 12,00 R$ 10,00 - 

Gastos Variáveis R$ 4,89 R$ 24,59 R$ 18,48 R$ 8,28 R$ 7,13 - 

Total da Receita de Venda R$ 7.000,00 R$ 15.000,00 R$ 1.840,00 R$ 2.160,00 R$ 1.800,00 R$  28.000,00 

Total Gastos Variáveis R$ 7.041,60 R$ 12.295,00 R$ 1.478,40 R$ 1.490,40 R$ 1.283,40 R$  23.588,80 

Margem de Contribuição Total R$ 158,40 R$ 2.705,00 R$ 361,60 R$ 669,60 R$ 516,60 R$ 4.411,20 

Variação Margem Contribuição 2,20% 18,03% 19,65% 31,00% 28,70% 15,75% 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 
 
 

 

TABELA 8 - Média Ponderada Móvel Margem de Contribuição - Preço Sugerido 

Descrição 
Cerveja Skol 

Litrão 
Cerveja Skol 
269ml c/ 12 

Cerveja Itaipava 
269ml c/ 12 

Red Blend 
Whisky 1LT 

Energético 
Red Horse 

2LT 

Média 
Ponderada 

Móvel 

Quantidade Vendida 1440 500 80 180 180 - 

Preço de Venda R$ 6,06 R$ 32,10 R$ 24,08 R$ 10,61 R$ 9,17 - 

Gastos Variáveis R$ 4,97 R$ 24,75 R$ 18,56 R$ 8,18 R$ 7,07 - 

Total da Receita de Venda R$ 8.723,75 R$ 16.051,55 R$ 1.926,19 R$ 1.908,99 R$ 1.651,02 R$  30.261,49 

Total Gastos Variáveis R$ 7.160,91 R$ 12.373,37 R$ 1.484,80 R$ 1.471,55 R$ 1.272,69 R$  23.763,31 

Margem de Contribuição Total R$ 1.562,84 R$ 3.678,18 R$ 441,38 R$ 437,44 R$ 378,33 R$ 6.498,17 

Variação Margem Contribuição 17,91% 22,91% 22,91% 22,91% 22,91% 21,47% 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016).

https://www.google.com.br/search?q=Red+Blend+Whisky&safe=off&sa=X&espv=2&biw=1360&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiEwZSU963OAhWCGpAKHaVPA-wQsAQIGw
https://www.google.com.br/search?q=Red+Blend+Whisky&safe=off&sa=X&espv=2&biw=1360&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiEwZSU963OAhWCGpAKHaVPA-wQsAQIGw
https://www.google.com.br/search?q=Red+Blend+Whisky&safe=off&sa=X&espv=2&biw=1360&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiEwZSU963OAhWCGpAKHaVPA-wQsAQIGw
https://www.google.com.br/search?q=Red+Blend+Whisky&safe=off&sa=X&espv=2&biw=1360&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiEwZSU963OAhWCGpAKHaVPA-wQsAQIGw


 

 

 
 

As tabelas 7 e 8 demonstram a média da margem de contribuição dos 

produtos sendo 15,75% (Quinze por cento e Setenta e Cinco Centésimos por cento) 

do Preço Comercial e 21,47% (Vinte e Um por cento e Quarenta e Sete Centésimos 

por cento) do Preço Sugerido, a seguir serão aplicados esses índices para localizar 

ponto de equilíbrio em valor que indicará qual o valor mínimo de venda em cada 

cenário para liquidar as despesas fixas e não obter prejuízo. 

 

TABELA 9 - Ponto de Equilíbrio em Valor 

Descrição Preço Comercial Preço Sugerido 

Despesas Fixas R$ 8.061,66 R$ 8.061,66 

MC Ponderada 15,75% 21,47% 

Ponto Equilíbrio em Valor R$ 51.171,22 R$ 37.542,53 
Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa (2016). 

 

Na tabela 9 demonstra os valores encontrados dos pontos de equilíbrio com 

variações muito grandes entre o Preço de Venda comercial para Preço de Venda 

sugerido. Para cobrir os gastos fixos e os custos e despesas variáveis a empresa 

necessita vender em média R$ 51.171,22 (Cinquenta e Um Mil Cento e Setenta e 

Um Reais e Vinte e Dois Centavos) e no ponto de equilíbrio com os valores 

reformulados, necessita-se venda R$ 37.542,53 (Trinta e Sete Mil Quinhentos e 

Quarenta e dois reais e Cinquenta e Três Centavos) 

No período analisado a empresa possivelmente obteve prejuízo de R$ 

6.171,22 (Seis Mil Cento e Setenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos), diferença 

referente ao R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais) de Receita subtraída do 

ponto de equilíbrio de R$ 51.171,22 (Cinquenta e Um MIl Cento e Setenta e Um 

Reais e Vinte e Dois Centavos).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo discorreu-se sobre a importância das análises do preço de 

venda para empresas de pequeno porte, avaliou-se como a fixação de um preço de 

venda impacta na rentabilidade da empresa e como as análises podem ajudar sua 

definição. 

Iniciou-se esse trabalho demonstrando a importância de se conhecer a 

fundamentação teórica sobre a Contabilidade de Custos, referenciando a magnitude 

que o preço de venda tem na imagem de um produto e no retorno do investimento 

para as empresas, também se discorreu sob a necessidade das classificações dos 

gastos encontrados nas empresas, melhorando assim o entendimento das análises 

de Margem de Contribuição e Ponto de equilíbrio fazendo com que distinguisse os 

fatores que influenciam e como pode ser formado o preço de venda através de 

cálculos de precificação.  

No segundo capítulo apresentou-se a metodologia aplicada nesse trabalho 

para que fossem determinadas diretrizes para a execução desse estudo, 

demonstrando as ferramentas utilizadas para pesquisa, coleta de dados e análises. 

No terceiro capítulo aplicou-se os procedimentos de análise e formação de 

preço através de um estudo de caso efetuado em uma Distribuidora de Bebidas do 

município de Toledo - Estado do Paraná. Nesse estudo de caso, buscou-se localizar 

e classificar os dados gerenciais da empresa para que fosse possível extrair 

informações e assim formar o preço de venda linear para aplicar na amostra de 

produtos que foram utilizados como objeto de avaliação. 

Com isso conclui-se nesse trabalho que o preço de venda de um produto 

normalmente e definido pelo mercado, porém se faz importante conhecer os dados 

gerenciais da empresa, para que seja possível formar e analisar preços dos produtos 

deixando-os atrativos ao consumidor e rentáveis para a empresa. 
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